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1. Keutamaan Kaum Anshar

tt Ft?Li'*i'$W7iq)rr 'rt:,tsr r|i6 eftt>
.<riti\+ne):b et'ry.

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan

telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin),

mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan

mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-

apa yang diberikan kepada mereka (knum Muhaiirin)." (Qs. Al Hasyr

[59]: 9)

t# & :c\i;t,2?ri,;<t.* iJv l,*; .rl'b,.p
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'iu tir 
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3776. Dari Ghailan bin Jarir, dia berkata, "Aku berkata kepada

Anas, 'Bagaimana pendapatmu tentang nama 'anshar', apakah kamu

o/o

)v;!ur'-g
,/ ,/ ,/

63. KITAB KEUTAMAAN KAUM ANSHAR
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yang menamai diri-diri kamu dengan nama itu, ataukah Allah yang

menamai kamu demikian?' Dia berkata, 'Bahkan Allah yang menamai

kami.' Kami biasa masuk ke tempat Anas dan dia menceritakan

kepada kami tentang keutamaan atau kebaikan kaum Anshar dan

peran mereka. Dia datang kepadaku atau kepada salah seorang dari

suku Azd dan berkata, 'Kaummu telah melakukan ini dan ini pada hari

ini dan ini'."

Ii))nr L3i r1'r; or,"J.'i; ok :"t)c q- h' o1: ,*,.G ?
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3777. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Peristiwa Bu'ats adalah

peristiwa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Rasulullah SAW

datang dan persatuan mereka tercerai-berai. Para pembesar mereka

terbunuh dan mereka terluka. Maka Allah memberikannya untuk

Rasul-Nya dengan masuknya mereka ke dalam Islam."

U 
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3778. Dari Abu At-Tayyah, aku mendengar Anas RA berkata,

"Kaum Anshar berkata pada saat pembebasan kota Makkah 
-dimana

beliau memberi kaum Quraisy-, 'Demi Allah, sungguh ini adalah

suatu hal menakjubkan, pedang-pedang kita masih meneteskan darah-

darah kaum Quraisy, sementara harta rampasan perang kita diberikan

kepada mereka'. Hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau

memanggil kaum Anshar." Dia berkata, "Beliau bersabda, 'Apakah

yang sampai kepadaku tentang kalian?' 
-adapun 

kaum Anshar

tidaklah berdusta- mereka berkata, 'Ia seperti apa yang sampai

kepadamu'. Beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak ridha, manusia

kembali dengan rampqsan perang ke rumah-rumah mereka,

sementara kalian kembali dengan Rasulullah SAW ke rumah-rumah

lrnmu? Sekiranya kaum Anshar menempuh suatu lembah atau jalan di
perbubitan, niscaya aku akan menempuh lembah Anshar atau jalan
mereka'."

Keterangan Hadits:

{Bab keatamaan kaum Anshar). Ini adalah nama Islami. Nama

ini disematkan Nabi SAW kepada suku Aus dan Khazraj serta sekutu-

sekutu merek4 seperti yang tampak pada hadits Anas. Suku Aus

dinisbatkan kepada Aus bin Haritsah. Sedangkan suku Khazraj
dinisbatkan kepada Al Khazraj bin Haritsah. Keduanya adalah putra

Qailah, yakni ibu mereka. Adapun bapak mereka adalah Haritsah bin
Amr bin Amir yang menjadi pertemuan nasab suku Azd.

'#'r>-'ot;-lri'rrlt.lr ttlr; 62iit1 loon orang-orang yang telah

menempati kota Madinah dan telah beriman [AnsharJ sebelum

[kedatanganJ merekn [Muhajirin]). Ayat ini sudah dijelaskan pada

awal bab "Keutamaan lJtsman". Sementara itu, Muhammad bin Al
Hasan bin Zabalatr mengklaim bahwa 'lman' adalah salah satu nama

kota Madinah" Dia menguatkan klaimnya dengan ayat di atas. Namun,

ayat tersebut tidak mendukung klaim yang dikemukakannya.
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/f /.}'i"i: (Ghailan bin Jarir\. Dia adalah Ghailan bin Jarir Al

Mi'wali. Adapun Mi'wal adalah salah satu marga dalam suku Azd.

Ibnu Hibban menasabkan Ghailan kepada Habyun. Tapi sikap ini
keliru. Dia adalah seorang tabi'in yang tsiqah (terpercaya) dan sangat

sedikit menukil hadits. Riwayatnya dari Anas hanya ditemukan dalam

Shahih Bukhari. Pada pembahasan tentang shalat telah dikutip satu

hadits darinya dan akan disebutkan satu lagi pada akhir pembahasan

tentang kelembutan hati.

,r t:fi r-,t;: ;-i)i f\ t-j, (Aku berkata kepada Anas,

"Bagaimana pendapatmu tentang penamaan Anshar"). Maksudnya,

beritahukan kepadaku mengapa Aus dan l(hazraj dinamakan Anshar.

Jr'ri J? lfami biasa masut). Dalam riwayat ini disebutkan

tanpa menggunakan kata sambung. Padahal ia adalah perkataan

Ghailan bukan perkataan Anas. Kemudian akan disebutkan 
-sebelum

bab "Sumpah di Masa Jahiliyah"- melalui jalur lain dari Mahdi bin
Maimun dari Ghailan, dia berkata, ,!J.6 ,i'di ,i,V 

g (Kami biasa

datang kepada Anas bin Malik). Namun, tidak disebutkan apa yang

sebelumnya.

,r.ji dt J|LJ Sk 1Xo*i biasa masuk menemui Anas).

UatsuOnya, ketika berada di Bashrah.

"rt" ,ry|(Dan datang kepadah). Yakni dia berbicara kepadaku.

u3 U-l'ji Si lxaummu mengerjakan demikiany.r Yakni dia

mengisahkan peran mereka dalam peperangan dan pembelaan mereka

terhadap Islam.

iJi.'?'ior? (Peristiwa Bu'ats). Al Askari menyebutkan bahwa

sebagian periwayat menukil dari Al Khalil bin Ahmad dengan kata

bughats. Menurut Al Azhari, periwayat yang melakukan perubahan itu

t Adapun yang terdapat dalam redaksi hadits pada bab di atas adalah; Kaummu
mengerjakan pada hari ini dan ini begini dan begitu.
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adalah Al-Laits, yakni periwayat hadits itu dari Al Khalil bin Ahmad.

AL Qaz,az mengutip dalam krtab Al Jami', bahwa kata itu biasa pula

dibaca ba'ats. Sementara Iyadh mengatakan bahwa Al Ashili

meriwayatkan dengan dua versi, yaitu; bu'ats dan bughats. Sedangkan

yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar adalah bughats. Dikatakan

pula bahwa Abu Ubaidah menyebutkan bughats.

Bu'ats adalah nama tempat 
-benteng 

atau ladang- di wilayah

bani Quraizhatr, sekitar dua mil dari Madinah. Di tempat inilah

berlangsung perang antara suku Aus dan Khazraj yang menelan

banyak korban di kedua belah pihak. Pemimpin Aus saat itu adalah

Hudhair (bapak daripada Usaid bin Hudhair) yang biasa dipanggil

Hudhari Al Kata'ib. Dia terbunuh dalam peristiwa tersebut.

Sedangkan pemimpin Khaztaj ketika itu adalah Amr bin An-Nu'man

Al Bayadhi yang juga terbunuh dalam peristiwa itu.

Pada mulanya kemenangan berada di pihak suku Khazraj.

Namun, Hudhair pantang mundur hingga Ythazraj menarik diri dan

Aus meraih kemenangan. Akan tetapi Hudhair menderita luka parah

dan menyebabkan kematiannya. Peristiwa yang dimaksud terjadi

sekitar 5 tatrun sebelum hijrah. Menurut versi lain, sekitar 4 tahun

atau lebih dari 5 tahun. Tapi versi pertama lebih tepat.

Abu Al Faraj Al Ashbahani menyebutkan latar belakang

kejadian tersebut. Menurutnya, bahwa salah satu kaidah mereka

adalah; suku asli tidak dibunuh karena membunuh suku yang

bersekutu. Kemudian seorang laki-laki suku Aus membunuh laki-laki

dari suku yang bersekutu dengan Y'hazraj. Pihak korban ingin

melakukan qishash tetapi suku Aus menolak. Akhirnya, terjadilah

perang di antara mereka karena masalah ifu. Maka para pembesar

mereka terbunuh dalam peristiwa itu. Sebagian lagi tetap

mempertahankan gengsinya dan sengaja masuk Islam agar tidak

dikuasai oleh siapapun dari kedua pihak bertikai. Di antara mereka

yang masuk kategori ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.

Kisahnya cukup masyhur disebutkan dalam kitab ini dan selainnya.
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f+t:? (Pembesar mereka). Maksudnya, orang-orang terbaik di

antara mereka. Kata sarawaat dalah bentuk jamak dari kata saraat.
Kemudian saraat dibentuk dari kata saruiy, artinya orang yang mulia.

t;7) (ltlereka terluka parah). Kebanyakan periwayat menukil

dengan kata jurrifuuu, sementara Al Ashili menukil dengan kata
jurijuu, yang artinya perkataan yang tidak menentu dan kacau.

Dikatakan, 'jurijal khatiml artinya cincin goyang-goyang di telapak
tangan. Ibnu Abi Shufrah menukil dengan kata fuarija yang berasal

dari kata fuaraj, artinya kesempitan dada. Kemudian Al Mustamli,
Abdus, dan Al Qabisi menukil dengan kata kharajuu yangberasal dari
kata kharaja (keluar). Ibnu Atsir membenarkan versi pertama dan

selainnya membenarkan versi yang ketiga.
1 nz. oa.o.a-ai eit 7y" (Pada hari pembebasan Makkah). Maksudnya, pada

tahun p"-b.burun kota Makkah. Karena rampasan perang yang
diisyaratkan adalah rampasan perang Hunain. Perang ini te{adi dua
bulan setelah pembebasan kota Makkah.

LAj s-bb\ (Dan beliau memberi kaum eurarsy). ini adalah

kalimat yang menerangkan keadaan. Adapun kalimat, 'pedang-pedang

kita masih meneteskan darah-darah mereka' adalah susunan kalimat
terbalik, dimana seharusnya, 'darah-darah mereka masih menetes dari
pedang-pedang kita'. Penjelasan hadits ini akan dijelaskan pada kisah
perang Hunain.

2. Sabda Nabi SAW 'Kalau Bukan Karena Hijrah, Niscaya Aku
Termasuk Seorang dari Kaum Ansharr.

Hadits ini diriwayatkan Abdullah bin Zaid daiNabi SAW.

t.. tt.-
J-, 4Jtt

a
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;i;"ti *if h' * dt oL,b\t*;r;'.; e.i a
V "ti ;')'t ry?L-, ,u\r'oi'S ,'rl-,') ^)L 

\t -u r6t
l* .:GVi 

": 
'Vt i-*?4t 't')1 ,rt;trr 6:11 s, -5uI-

., l,-.-.o';i *'ri i:Qi';;i -;i't €ru.- * c ,i;"'; i:
377g.r* OOo Hurairatr RA, dari Nabi SAW, atau Abu Al

Qasim SAW bersabda "sekiranya lcaum Anshar menempuh suatu

lembah atau jalan di perbukitan, niscaya aku akan menempuh lembah

atou jalan yang ditempuh laum Anshar. " Abu Hurairah RA berkata,

"Beliau tidak zhalim 
-ayah 

dan ibuku sebagai tebusannya- mereka

melindunginya dan menolongnya" atau kalimat yang lain.

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Kalau bulcan karena hijrah niscaya alat

termasuk lcawn Anshar. Hadits ini diriwayatkan Abdullah bin Zaid").
Ia adalah bagran hadits yang akan dijelaskan pada kisah perang

Hunain. Al Khaththabi berkata" "Maksud Nabi SAW dengan sabdanya

adalah untuk menentramkan hati kaum Anshar, dimana beliau ridha

menjadi salah seorang dari merek4 seandainya tidak terhalang sifat

yang telah melekat pada dirinya sebagai muhajir (orang yang hijrah)."

'rJS t,.r;i i Sui 1,ltu Hurairah RA berkato, "Beliau tidak

zhalim...'). Maksudny4 beliau SAW tidak melampaui batas dalam

perkataannya itu dan tidak pula memberikan sesuatu diluar hak

mereka Kemudian Abu Hurairah rnenjelaskan pernyataannya ini
dengan perkataanny4 "Mereka melindunginya dan menolongnya."

.6?i'Ai 6t"" l<alimat yang lain). Barangkali yang dimaksud

adalatu 'Mereka menyantuninya dan menyantuni para sahabatnya

dengan harta benda mereka". Adapun kalimat, 'Niscaya aku akan

menempuh lembah Anshar', maksudnya adalah menyetujui pilihan
mereka, karena beliau menyaksikan kebaikan mereka dan sifat mereka
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yang menepati perjanjian. Hal ini bukan berarti beliau menjadi
pengikut mereka, bahkan beliau adalah orang yang diikuti dan wajib
ditaati oleh setiap mukmin.

3. Nabi SAW Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar

;I L ,2LJt tls 11 :Jv oL ,f *i d. rL i er)t C
o o .: ,c, c .cd,.'o..o, 

' '

i Fj:'* /;r1'*; *}*\',* y,'Ji',
,P. C.G eb,lr; ,t;:!i fi jyn:Sr -r-r 'Jv .y)l
,f*'jit s$ ,q*t I ,a*:iltt#bi"-h:,1'..oer1i ;,

- t, t,

,b;;i r&; ,i ,'otr1', dl$i *p J ir 3-,( 'i6 .G's?

oje
atl?

-rsl
:'Jtlta,)

cq
t ,zc, C ,z .1 o.f+l.'ll d,l; -..--65 '".

3780. Dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dia
berkata, "Ketika mereka datang ke Madinah, Rasulullah SAW
mempersaudarakan antara Abdunahman bin Auf dengan Sa'ad bin
Ar-Rabi'. Sa'ad berkata kepada Abdunahman, 'sesungguhnya aku
adalah orang Anshar yang banyak harta, maka aku akan membagi dua
bagian hartaku. Aku juga memiliki dua istri. Lihatlah siapa yang
paling engkau sukai, lalu sebutkan kepadaku maka aku akan
menceraikannya, dan apabila selesai masa iddahnya maka nikahilah
dia'. Abdurrahman berkata, 'semoga Allah memberkahimu pada

istrimu dan hartamu. Dimanakah pasar kalian?' Mereka pun
menunjukkan kepadanya pasar bani Qainuqa'. Tidaklah dia kembali
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hingga membawa sisa keju dan minyak samin. Kemudian dia berulang

kali pergi. Pada suatu hari dia datang dan terlihat padanya bekas

warna kuning. Nabi SAW bersabda, 'Mahyam (apa kabar)?'

Abdurrahman menjawab, 'Aku telah menikah'. Beliau beftanya,

'Berapa (mahar) yang engkau bawa untulotya? ' Dia menjawab,

'sebiji emas 
-atau 

emas seberat satu bijial-'." Ibrahim ragu.

;i't Jre ,j. #'5, 'rb qL ii :Jv'^fr U \t -u, ;i'*'3 rk:- e3t i * i':4 *')!t\'it" $ J;,
dy eL ,rtr63li;tl#i,i '+.s:';J7 Jw -Jrtt
t\t e eiLi; gycf*zi'-p:u 

9*1t ,)) ip *j q
'C}-'C '+t 

up J hr Arr; ,#')r'"b'Jtrt .QL17'd,

ie;,-?'ry rl *& yrt*r,4'J:rl&y';
yt,s;;'; is i* 4 ?j' ^y; *'rla \t ;* i, i;;
t-, :Jw.,Gi!i qi?;t .;'rt ,Jv t& ,p't *\t ;*
';,, l'ri ,Jui .+i Vit;'ri ;; u ;t; o:', i,SG y$I'ci.

,.,

,?
3781. Dari Anas RA, bahwa dia berkata, "Abdurrahman bin Auf

datang kepada kami dan Nabi SAW mempersaudarakan antara dia

dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' --dia seorang yang banyak harta- maka

Sa'ad berkata 'Sungguh kaum Anshar telah mengetatrui bahwa aku

termasuk orang paling banyak memiliki harta. Sungguh aku akan

membagi hartaku antara aku dengan engkau dua bagian. Aku memiliki

dua istri maka lihatlatr siapa di antara keudanya paling engkau sukai,

aku akan menceraikannya, hingga apabila telatr halal (selesai masa

iddah-nya) nikahilatr dia'. Abdurrahman berkata, 'Semoga Allah
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memberkahimu pada istrimu'. Dia tidak kembali hari itu hingga

melebihkan sesuatu dari minyak samin dan keju. Tidaklah dia tinggal

melainkan beberapa saat hingga datang kepada Rasulullah dan ada

bekas warna kuning (parfum) pada dirinya. Rasulullah bertanya

kepadanya, 'Mahyam (apa kabarmu)?' Dia berkata, 'Aku telah

menikahi wanita dari kaum Anshar'. Beliau bertanya, 'Berapa

(mahar) yang engkau bawa kepadanya?' Dia berkata, 'Seberat satu

bijian dari emas -atau satu biji dari emas-l Beliau bersabda,

'Adakan walimah meski dengan seekor kambing'."

.6?,

3782. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kaum Anshar

berkata, 'Bagilah kebun kurma antara kami dan mereka'. Beliau

bersabda, 'Tidak'. Beliau bersabda pula,'Mereka akan menanggung

kami biaya perawatan dan mereka menyertakan knmi dalam

buahnya'. Mereka berkata, 'Kami dengar dan kami taati'."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAI4| mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan

Anshar). Masalah ini akan dijelaskan pada bab-bab tentang hijrah,

sebelum pembahasan tentang peperangan.

:G'* (Dari kakehya). Dia adalah Ibrahim bin Abdunahman

bin Auf. Riwayat ini mursal. Namun, pada bagian awal pembahasan

tentang jual-beli telah dinukil melalui jalur yang maushul.

:* i c,-')t , ,F ei y i,' ,P ), ,Si1tt el rr,-yt ti: il
V\t i Y't (Ketika mereka datang ke Madinah, Rasulullah SAW
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mempersaudaraknn antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin

Ar-Rabi). Yakni Ibnu Amr bin Abi zulhair Al Anshari Al Khazraji.

Dia adalah salah seorang pemuka kaum Anshar. Dia meninggal

sebagai syahid pada perang uhud. Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Adapun masalah walimah

pernikahan Abdunahman bin Auf akan dijelaskan pada pembahasan

tentang nikah. Demikian juga hadits Anas yang disebutkan

sesudalrnya.

SlJrr naa14. *, ']r2'1i 
iA 6ou* Anshar berkata, "Bagilah

kebun kurma antara kami dengan mereka"). Maksudnya, kaum

Muhajirin. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang

pertanian. Dalam hadits ini disebutkan tentang keutamaan kaum

Anshar.

rlilt ,t' Ui;.9.1(Dan mereka menyertakan kami pada buah).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 7j1ir{ Vut"i hasilnya.

Kalimat ini berasal dari perkataan mereka,'.--jtt; t'l a*inyahartanya

menjadi banyak.

4. Mencintai Kaum Anshar adalah Sebagian dari Iman

.bt'^;l:.i'i6i
3783. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

RA berkata: Aku mendengar Nabi SAW -atau 
dia berkata: Nabi

SAW bersabda-, "Kantm Anshar, tidaklah seseorang mencintai

merelra lrecaali dia seorang mukrnin, dan tidaklah membenci merekn
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kecuali dia seorang munafik. Barangsiapa mencintai mereka Allah
akan mencintainya, dan barangsiapa membenci mereka Allah akan
membencinya."

q'T :Ju *')
  c , ,c, \..q]i .lt ,* -Ct 

f ,b bt '_u,, t'JJU .t ;l ;
. )t2:li W gd,'^,lj', r**i ;;9q

3784. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Tanda keimanan adalah mencintai kaum Anshar, dan
tanda kemunafikan adalah membenci kaum Anshar."

Keterangan:

(Bab mencintai Anshar adalah sebagain dari iman).
Maksudnya, keutamaan mencintai kaum Anshar. Imam Bukhari
menyebutkan hadits Al Bara', "Tidaklah seseorang mencintai mereka
kecuali dia seorang mubnin", dan hadits Anas, "Tanda iman adalah
mencintai kaum Anshar." Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya adalah
mencintai semuanya dan membenci semuanya. Karena yang demikian
hanya dilakukan demi agama. Adapun orang yang membenci sebagian
mereka karena perkara yang patut dibenci, maka tidak masuk dalam
cakupan hadits di atas." Menurut saya (Ibnu Hajar), penjelasan ini
cukup bagus. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang
iman.

5. Sabda Nabi SAW Kepada Kaum Anshar, ,Kalian adalah
Orang-orang yang Paling Aku Cintair.

^e

^t 
J*

t, c_d.P U

6i, ,Sv & hr

tds
a.jl l:-.--- :JU-

t-" ;Jt
!2'

Ju

q)
. r -l,1 .Ls

:1 o.
dtf
otfut,
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..,(y e);A" At,orT"';i,aii dt
- zz I n zo t ,,' , 6

:,lu; Y:^-1 ')7', alL
\J

3785. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW melihat kaum

wanita dan anak-anak datang --{ia berkata, "Aku kira dia

mengatakan, 'Dari urus (pesta pernikahan)'- Nabi SAW berdiri

tegak seraya bersabda, 'Ya Allah, kalian adalah manusia yang paling

aku cintai '. Beliau mengucapkannya tiga kali."

-ie :Jtl'^;s?nr *y, .rU6 ;';l',+ :i$ $ / lV *
,Lli *Wt*tyii'* at J:*, A)a\inii;t
$t,:i* q!''t:Jtb rqf ir' e !'J;"l:r<'

;?Ut,"tst';i
3786. Dari Hisyam bin Zaid, dia berkata: Aku mendengar Anas

bin Malik RA berkata, "Seorang wanita Anshar datang kepada

Rasulullah SAW bersama anaknya yang masih kecil. Rasulullah SAW

berbicara kepadanya lalu bersabda, 'Demi Yang jiwaku berada di

tangan-Nya, sungguh knlian adalah manusia yang paling aku cintai',

dua kali."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW kepada kaum Anshar, "Kalian adalah

manusia paling alru cintai'). Sabda ini dipatrami dalam konteks ijmal
(global). Maksudnya, kelompok kalian lebih aku sukai daripada

kelompok yang lain. Dengan demikian hadits ini tidak bertentangan

dengan hadits yang telah disebutkan ketika Nabi SAW menjawab

pertanyaan , -Si. fi, jti tu$l u,,rir 3f s,, lStapa manusia yang paling

engkau cintai?" Beliau menjawab, "Abu Bakar.").
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d|j'U'Jt|'^fi'# (Aku kira dia mengatakan, "Dari urus").

Krruguun ini berasal dari periwayat.

'ry 
e't f lr' .rf" 4t e* @abi SAW berdiri tegak). Ibnu

At-Tin berkata, "Demikian yang disebutkan di tempat ini, yaitu

menggunakan kata ruba'i (kata yang terdiri dari empat huruf). Adapun

yang disebutkan oleh pakar bahasa adalah pSr'Jj;, yakni

menggunakan kata tsulatsi (kata terdiri dari tiga huruf) yang artinya

berdiri tegak".

Dalam pembahasan tentang nikah disebutkan dengan lafazh,

'mumatstsilan', artinya membebani dirinya melakukan hal itu. Oleh

karena itu maka kata kerja tersebut langsung mempengaruh objek

(muta'addi) tanpa butuh kata bantu. Demikian dikatakan Al Qadhi
Iyadh. Kemudian pada riwayat lain pembahasan tentang nikah

disebutkan dengan lafazh,'mumtinan', artinya dalam waktu lama.

Pada jalur berikutnya disebutkan, t4i'* t4,;')ii;t ore
(seorang wanita datang bersama anaknya yang masih keci[). Saya

belum menemukan keterangan tentang nama wanita tersebut.

F't- to irt k itt Jp;t4LtE (Rasulullah SAW berbicara

kepadanya). Maksudnya, beliau menjawab pertanyaan wanita

tersebut. Atau Rasulullah sendiri yang memulai pembicaraan sebagai

bentuk keramahan kepadanya.

6. Para Pengikut Anshar

J;, t:-

G:$ .tL

c , 1.o. ,.i t c . c / c /

f oF trl r.i--r*, )-p f

t St s C, ,LCt g',F.!t
&o,ii'A.d:'4:,
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3787. Dari Amr, aku mendengar Abu Hamzah, dari Zaid bin

Arqam, "Kaum Anshar berkata, 'Wahai Rasulullah, setiap Nabi

memiliki pengikut, dan sesungguhnya kami telah mengikutimu, maka

doakanlah kepada Allah untuk menjadikan pengikut-pengikut kami

dari golongan kami'. Kemudian beliau pun mendoakannya." Aku

menyampaikan hal itu kepada Ibnu Abi Laila. Dia pun berkata, "Zaid

telah mengatakan demikian. "

,JG:,r *!i t)Ltr*r;j'+ |lui] / )f *
ta$i 

"g;-bi 
ir 7\v ,:tl$t'$ el) ,Gqi i;'fr_\ ,'rt-^\i

ii'&'eA'p,'";d,, *i ^iL bt J-'":tt it 9
'^3i ,'^:i",Su .3J:'tti fl u,io & gi q)'n;i :L?

3788. Dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar Abu

Hamzah 
-seorang 

laki-laki dari Kaum Anshar- berkata, "Kaum

Anshar berkatq 'sesungguhnya setiap kaum memiliki pengikut, dan

sesungguhnya kami telah mengikutimu, maka doakanlah kepada Allah

agar menjadikan pengikut-pengikut kami dari golongan kami'' Nabi

SAW berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah pengikut-pengikut merekn dari

golongan merela'. " Affi berkata, "Aku menyebutkannya kepada Ibnu

Abi Laila, maka dia berkata, 'Zaid telah mengatakan demikian'."

Syu'batr berkata, *r{ku kira yang dimaksud adalah Zaidbrn Arqam'"

Keterangan Hadits:

(Bab pengilatt-pengilatt Anshar). Maksudnya, para sekutu dan

mantan budak mereka.

t* jt (Dari Amr). Dia adalah Amr bin Murrah, seperti yang

disebutkan pada riwayat berikutnya.
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:. .i t o .-o:* lii t^i; (Aku mendengar Abu Hamzah). Namanya adalah

Thalhah bin Yazid, mantan budak Qarazhah bin Ka'ab Al Anshari.

Qarazhah adalah sebrang sahabat yang masyhur. Dia adalah Ibnu
Ka'ab bin Tsa'labah bin Amr bin Ka'ab atau Amir bin Zaid. Dia
adalah seorang Anshar dari suku Khazraj. Dia meninggal pada masa

Al Mughirah memerintah Kufah sebagai pembantu Muawiyah, sekitar
tahun 50 H.

9 *r;t|Wjbi gJntuk m enj a dika n p e ngi kut: -p e n gi kut kami dari

golongan kami). Maksudnya, gelar Anshar juga disematkan pada

mereka, agar mereka masuk dalam wasiat Rasulullah untuk berbuat
baik kepada kaum Anshar.

-bi (Beliau pun mendoakannya). Maksudnya, mendoakan

seperti permintaan mereka. Hal itu dijelaskan pada riwayat berikutnya,

04! '&qi Sjir r*Jl, isut lnaiou berdoa, 'ya Ailah, jadikanlah

pnn[rmr-pengikut mereka dari golongan mereka ).

tLJ3 t>Z;i (lt" menyampaikan hal itu). yak*iaku menukilnya.

Jika dibaca, fanammaitu, maka artinya 'aku menyampaikan
kepadanya untuk tujuan merusak'. Orang yang mengucapkan
perkataan ini adalah Amr bin Murrah, seperti tampak pada riwayat
berikutnya. Adapun Ibnu Abi Laila adalah Abdurrahman.

lij 1.I-J5 *:'.-S (Zaid telah mengatakan demikian). Dia

menambahkun puau riwayat berikutnya, "S1ru'bah berkata, 'Aku kira
yang dimaksud adalah Zaid bin Arqam'." Seakan-akan dalam
pandangan Syu'bah, ada kemungkinan Ibnu Abi Laila memaksudkan
perkataannya, "Zaid telah mengatakan demikian", adalah Zaid yang
lain, bukan Zaid bin Arqam, misalnya Zaid bin Tsabit. Dugaan
Syu'bah tersebut benar. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya Al
Mustakhraj dari jalur Ali bin Al Ja'd seraya menegaskan bahwa dia
adalah Zaid bin Arqam. Adapun kata za'ama (mengklaim) di sini
berarti qaala (mengatakan), seperti yang kami jelaskan berulang kali
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7. Keutamaan Pemukiman-pemukiman Anshar

?xr J-*'dt,Se :Jv'&ht ,g, *i oj * Iy i ii'*
; ;,;i;tri & ; d,,tJ' i,uYi,:! ?,*j y
ItJ ."* ,r,;ri ;r\k f.:,i:*t- ;i ,gr? / ?)al
i |pl*'Sii \;*;+\t,p dt u:.,ic:,L
'u i;a c*^x tl'r, : rbt + JG': . X *'€fu
L: l -'J|J t* *j ^JL 

\, .* Ct *'it ;, i$ Ul
.;;c

3789. Dari Anas bin Malik, dari Abu Usaid RA, dia berkata,

"Nabi SAW bersabda, 'Sebaik-baik pemukiman Anshar adalah bani
Najjar, kemudian bani Abdul Asyhal, kemudian bani Al Harits bin Al
Khazraj, kemudian bani Sa'idah. Pada setiap pemukiman Anshar
terdapat kebaikan'. Sa'ad berkata, 'Aku tidak melihat Nabi SAW
kecuali telah mengutamakan atas kami'. Dikatakan, 'Beliau telah

melebihkan kalian dari kebanyakan'."

Abdushamad berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami,

Qatadah menceritakan kepada kami, aku mendengar Anas berkata:

Abu Usaid meriwayatkan dari Nabi SAW seperti di atas seraya

mengatakan, "Sa'ad bin Ubadatr."

bahwa bahasa penduduk Hijaz menggunakan kata za'ama dengan arti

qaola (berkata).
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Gtfrl;'!i

'ri s2:<ti';,i;-*jyi,it,* 4trys yl t *
c,>-)-L)t ;:, 1[*ri f f.: ,{iat ,! ,t;,ti ,r: } isv

.i:*t; ;.,
3790. Dari Abu Usaid, bahwa dia mendengar Nabi SAW

bersabda, "Sebaik-baik Anshar -atau beliau mengatakan- "Sebaik-

baik pemukiman Anshar" adalah bani Najjor, bani Abdul Asyhal,

bani Al Harits, dan bani Sa'idah."

,s! oLy,sv :r1jy),i,,*Ut* *
.rt* 4'"i,7 rrAt €.'rt;'i1[*\i y'"i, -slir 4'.,r'
;'Jt *i s.i :lr-i;G';'rL rt-;t .7 ts', F €'s; Jt al si :lr-i;G';'rL tiAt ."* ,G\i ,r!'F,/
l),\Ii ttli 6a tt:*\t',?'*j qf hr & xt',5.J,1, oi

3791. Dari Abu Humaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya sebaik-baik pemukiman Anshar adalah pemukiman

bani Najjar, kemudian Abdul Asyhal, kemudian pemukiman bani Al
Harits, kemudian bani Sa'idah, dan pada setiap pemukiman Anshar

terdapat kebaikan. " Sa'ad bin Ubadah bertemu kami, lalu dia berkata,

"Abu Usaid, tidakkah engkau melihat bahwa Nabi SAW telah

mengutamakan Anshar dan menjadikan kami yang terakhir?" Sa'ad

pun bertemu Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, pemukiman-

pemukiman Anshar diutamakan dan kami dijadikan yang akhir."

Beliau bersabda, *Tidaklah calary bagi kalian masuk dalam kelompok

yang terbaik? "
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Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan pemukiman-pemukiman Anshar). Maksudnya,

tempat-tempat tinggal mereka.

,i1'i (Dari Anas). Dalam riwayat Abdushamad yang dinukil

melalui jalur yang mu'allaq di tempat ini disebutkan, "t{ku
mendengar Anas." Saya (Ibnu Hajar) akan menyebutkan siapa yang

menukilnya melalui jalur yang maushul.

ri li di * (Dari Abu Usaid). Dia adalah Usaid As-Sa'idi. Dia

masyhur dengan nama panggilannya. Ada yang mengatakan bahwa

nama aslinya adalah Malik.

ru-lr3r i. ;fzi.li y\'-r (Sebaik-baik pemukiman Anshar adalah

bani Najjar). Mereka berasal dari suku [(},razrai. An-Najjar adalah

Taimullah. Dikatakan demikian, karena dia pernah memukul

seseorang hingga roboh, maka dia dinamakan An-Najjar (orang yang

merobohkan dengan pukulan). Dia adalah Ibnu Tsa'labah bin Amr

dari suku l(hazraj.

J+-bli * F t (Kemuaian bani Abdul Asyhat). Mereka berasal

dari suku Aus. Dia adalah Abdul Asyhal bin Jusym bin Al Harits bin

Al Khazraj Al Ashghar bin Amr bin Malik bin Al Aus bin Haritsah.

Yang tercantum pada jalur ini adalah seperti di atas. Namun,

pada riwayat Ma'mar dai Az-Zrfiri dari Ubaidillah bin Abdullah bin

Utbah dan Abu Salamah dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan

Imam Ahmad disebutkan, ?ri'*iti ,:r]i,') * ht.p il' J'i:)'Jtt

O j r j" -:- i y s,:)'$i- ,y*1\ * i |Jri .C. tia rsz:\i tti

)Wt S. p ;,Ss fl' jFt i-(Rasulullah SAW bersabda, 'Maukah kalian

aku beritahuknn sebaik-baik pemukiman Anshar?' Mereka berkata,

'Mau'. Beliau bersabda, 'Bani Abdul Asyhal' 
-mereka 

adalah marga

Sa'ad bin Mu'adz- Mereka berkata, 'Kemudian siapa wahai

Rasulullah?' Beliau berkata, 'Kemudian bani An-Najjar'.). Lalu
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disebutkan hadits selengkapnya, dan pada bagian akhir dikatakan, J0

,jJfi lr ,eiej' t;;lii"!.6 i';iryariseil"qu €.3"ij:#
J+-31i J*b y-! C tOri j (Ma'mar berkata, Tsabit dan Qatadah

mengabarkan kepadaku, keduanya mendengar Anas bin Malik
menyebutkan hadits ini." Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan,
"Bani An-Najjar, kemudian bani Abdul Asyhat).

lmam Muslim meriwayatkan dari Shalih bin Kaisan, dan Az-

Zuhi 
-tanpa 

menyebutkan yang sesudahnya- dari riwayat Ma'mar
dari Tsabit dan Qatadah. lmam Muslim menukil juga dari jalur Abu

Az-Zinad dari Abu Salamah dari Abu Usaid seperti riwayat Anas dari

Abu Usaid.

Kemudian terjadi perbedaan pada Abu Salamah dari segi sanad

dan matan (redaksi hadits). Adapun dari segi sanad, apakah dia

menerima riwayat itu dari Abu Usaid atau dari Abu Hurairah?

Sedangkan dari segi matan, apakah Abdul Asyhal disebutkan lebih
awal sebelum bani Najjar, atau sebaliknya?"

Riwayat Anas yang mendahulukan bani An-Najjar tidak
diperselisihkan. Bahkan didukung oleh riwayat Ibrahim bin
Muhammad bin Thalhah bin Abi Usaid. Riwayat tersebut dikutip
Imam Muslim yang menyebutkan bani Najjar lebih dahulu daripada

bani Abdul Asyhal.

Bani Najjar adalah paman-paman kakek Rasulullah SAW dari

pihak ibu. Sebab ibu Abdul Muththalib berasal dari mereka. Di sini
pula beliau tinggal ketika sampai di Madinah. Maka mereka memiliki
kelebihan dibanding selainnya. Disamping itu, Anas berasal dari

mereka, maka tentu dia lebih menaruh perhatian tentang keutamaan

mereka yang disebutkan.

gt't f.?Pt F. j 6"*udian bani At Harits bin Khajraj).

Yakni anak Al Harits bin Al Y',hazraj yang tertua, yaitu Ibnu Amr bin
Malik bin Al Aus bin Al Haritsah.
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ir3 i. j 6"*udian bani Sa'idah). Mereka adalah l{haztaj'

Sa'idah adalah putra Ka'ab bin Al Yrhaztaj yang tertua'

"r-+ )t-blfi ,ii F eitr:-'ri yi'-,, (Sebaik-baik pemukiman

Anshar, dan pada setiap pemukiman Anshar terdapat kebaikan). Kata

khair yang pertama artinya lebih utama. Sedangkan kata khair adalah

isim $ata benda), artinya keutamaan terdapat pada semua kaum

Anshar, meski tingkatan mereka berbeda-beda.

'il]t-i (Sa'ad berkata). Maksudnya, Sa'ad bin Ubadah

sebagaimana dalam riwayat mu'allaq sesudahnya. Dia juga berasal

dari bani Sa'idah, dan saat itu dia sebagai pemuka mereka'

sli t- (Aku tidak melihat). Kata 'melihat' di sini digunakan

dengan arti mendengar. Ada juga kemungkinan berarti 'yakin'. Boleh

dibaca uraa dengan arti menduga. Dalam riwayat Abu Az-Zinad

disebutkan , ite sqq ,.,,'-;\\ tt & da ,lst * g.isi i'il A'j

*tlt r;rrt,|l* yi;rit'St;*u.! eP't y e' ,sr;, 1"t )":-'t

er)\ t :ts:i"oi'':l*',.i1ti,Pt 
:,'S':-'r:: 

e:;i *rf n' d* )l' J't.",

eit ry.fi 1sa'ad bin Wadah mendapati rasa kurang senang dalam

dirinya. Dia berkata, 'Kita diakhirkan dan iadilah kita yang terakhir

dari yang empat'- Lalu dia bermal<sud berbicara dengan Rasulullah

mengenai masalah itu- Maka putra saudaranya Sahal berkata,
,Apakah engknu hendak pergi dan menolak urusan Rasulullah sAW,

sementara Rasulullah SAW tebih mengetahui? Bukanlah cukup

bagimu meniadi yang keempat dari yang empat?' Maka dia pun

kembali).

'6i5'-i 1F (Dikatakan, 'Beliau telah melebihkan kamu.')'

Saya belum menemukan keterangan tentang nama orang yang

mengatakan hal itu kepadanya. Namun, ada kemungkinan dia adalah

putra saudaranya yang bernama Sahal, seperti di atas.

22 - FATHIIL BAARI



.,;7-2)t'r,--? JJ3 (Abdushamad berkata...). pada bab

"Keutamaan Sa'ad bin Ubadah" akan disebutkan dengan sanad yang
maushul.

Dalam riwayat Abu Salamah (yakni putra Abdurrahman bin
Auf) disebutkan, Ji-bli * ;J )#t _fi. (Bani Najjar dan bani Abdul

Asyhal), yakni menggunakan kata sambung 'dan'. Sementara dalam
riwayat Anas menggunakan kata sambung ! (kemudian), demikian

juga riwayat Ibnu Humaid yang dikutip sesudahnya. Pada riwayat ini
terdapat isyarat bahwa huruf 'waw' terkadang menunjukkan tertib
urutan. Namun, urutan tersebut dipahami dari 'taqdim'
(mengedepankan/mendahulukan) bukan dari huruf 'waw' semata.

Hadits yang terakhir pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari
Khalid bin Makhlad, dari Sulaiman, dari Amr bin yahya, dari Abbas
bin Sahal, dari Abu Humaid, dari Nabi SAW. Adapun Sulaiman yang
dimaksud adalah Ibnu Bilal, sedangkan Amr bin yahya adarah Ibnu
Umarah, dan Abbas bin Sahal adalah Ibnu Sa'ad.

.. , i ,

f o-ri * (Dari Abu Humaid). Dia adalah As-Sa,idi. Dia

masyhur dengan nama panggilannya. Ada yang mengatakan bahwa
namanya adalah Abdunahman. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan,
"Dari Abu Usaid atau Abu Humaid", yakni disertai keraguan. Akan
tetapi yang benar adalatr dari Abu Humaid. Masalatr ini akan
disebutkan pada akhir pembahasan tentang peperangan.

:,. ,r,.,.,6tS,b U.'r;, {;ilt (Kami mendapati Sa,ad bin Wadaft). Orang

yang mengucapkan perkataan ini adalah Abu Humaid.

:3i u:.1',i,rti (Dia berkata, ,,Abu (Jsaid,). Kalimat ini sebagai

munadaa (kalimat yang berada setelah katanida' [kata senr/panggil]).
Namun, kata itu tidak disebutkan secara redaksional. seharusnya
kalimat tersebut adalah, r-f Uj U, jui 

1. Oia berkata, ,Watrai Abu

Usaid'.)"
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itr"oi; Vi l,lpatealt engkau tidak melihat bahwa Allah). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, )t'J'i:)01;Vi Q4pakah engkau

tidak melihat bahwa Rasulullah). Versi kedua ini lebih tepat.

ir '^lfor '# (Mengutamakan kaum Anshar). Yakni beliau

mengutamakan sebagian kaum Anshar atas sebagian yang lain.
.,
p<"-j-r.{ #ji (Tidaklah cukup bagi kamu). Kalimat ini

bertentangan dengan riwayat Muslim yang telah disebutkan. Sebab

dalam riwayat tersebut dikatakan Sa'ad mengurungkan niatnya
membicarakan masalah itu dengan Nabi SAW ketika putra

saudaranya mengatakan kalimat di atas kepadanya. Namun, ada

kemungkinan untuk digabungkan bahwa saat itu Sa'ad mengurungkan
niatnya untuk pergi menemui Rasulullah SAW, tetapi ketika bertemu
Rasulullah pada kesempatan lain, maka dia pun menyebutkannya.
Atau perkara yang diurungkan Sa'ad adalah keinginan mengingkari
Rasulullah SAW. Sedangkan pembicaraannya dengan Rasulullah
adalah dalam konteks celaan yang lembut. Oleh karena itu, putra
pamannya berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menolak
urusan Rasulullah SAW."

)+, O- (Termasuk yang terbaik). Maksudnya, masuk dalam

golongan yang utama. Sebab mereka lebih utama bila dibandingkan
dengan yang dibawatr mereka. Seakan-akan perbedaan keutamaan di
antara mereka berdasarkan faktor lebih dahulu memeluk Islam serta

usaha mereka dalam meninggikan kalimat Allah dan yang sepertinya.

8. Sabda Nabi SAW Kepada Anshar, "Bersabarlah hingga Kalian
Mendapatiku di Haudh (Telaga)".

t.

d-,J ql, dtl

Hadits ini diriwayatkan Abdullah binZaid dari Nabi SAW.
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. i. tzo-ioto. \,, . c,, o o.lo, tt,, o a(o,jF-. )\--rr ) ol f+e At oes rh> .l Jr-,t ;f dJJt, J ,-r*l f
:'JJsf{ 'd^.",,t k fu ,f ,;,' ii:., r:- ,:ss' ,r;\i

o , 
- t t 

.o

',f'F *,# &trryv ';:;i$r',';fu
3792. Dari Anas bin Malik, dari Usaid bin Hudhair RA, bahwa

seorang laki-laki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau

mempekerjakan aku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan?"

Beliau bersabda, "Sungguh kalian akan mendapati sesudahku sifat

mementingkan diri sendiri. Bersabarlah hingga kalian mendapatiku di
Haudh (telaga)."

t,tr^.

|lt Ju :Jeo- *i ;rt e) :JJlt1 '; ;l 'e :Ju 1G," ,i,,//,

* tr?u,i;i q!';& E\, :cJvl. *', * i,t j,
l.o.1,, ot-l ... .o'-1,<.oo-dt f *ys 'G.fi

3793. Dari Hisyam, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik
RA berkata, "Nabi SAW bersabda kepada kaum Anshar, 'Sungguh

kamu akan mendapati sesudahlat sifat mementingkan diri sendiri.

Malra bersabarlah hingga kalian mendapatiku, dan tempat perjanjian
kalian adalah Haudh'."

iJ1 ;'i:> & hr ,{, Iy;'.1i ry * i ,*,r(:-r v-.

ltt t
-ztl a2 c ,a,

.o/l 6-l.r{ O\ iy ,oF J;tt?u v u11

3794. Dari Yahya bin Sa'id, dia mendengar Anas bin Malik RA
ketika keluar bersamanya menuju Al Walid berkata, "Nabi SAW

FATITUL BAARI _ 25



memanggil kaum Anshar agar diberikan harta dari Bahrain kepada

mereka. Mereka berkata, 'Tidak, kecuali jika diberikan kepada

saudara-saudara kami kaum Muhajirin yang sepertinya'. Beliau

bersabda, 'Jika tidak, maka bersabarlah hingga kalian mendapatiku.

Sesungguhnya setelahku, kalian akan ditimpa sifut mementingkan diri

sendiri'. "

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Bersabarlah hingga kalian

mendapatiku di Haudh [telagal "). Yakni beliau mengarahkan

sabdanya ini kepada kaum Anshar.

{-: e..itr *i 'i6lnoatts ini diriwayatkan Abdutlah bin Zaid).

Vakni fUno Arnim Al Mazini. Haditsnya dinukil Imam Bukhari

melalui sanad yang maushul dengan redaksi lebih lengkap pada kisah

perang Hunain.
6 - t .1.;-2, J-; #ij-O AS6 i. ,ii $ (Dari Anas, dari Usaid bin

Hudhair). Ini adalah riwayat sahabat dari sahabat. Imam Muslim

menambahkan, "Diriwayatkan juga oleh Yahya bin Sa'id dan Hisyam

bin Zaid dari Anas", tanpa menyebutkan Usaid bin Hudhair.

Kemudian masing-masing menyebutkan kisah lain yang tidak

disinggung pada hadits di atas. Hadits Yahya bin Sa'id sudah

disebutkan pada pembahasan tentang upeti. Sedangkan hadits Hisyam

akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan.

Sehubungan dengan hadits ini terdapat kisah lain yang dinukil

dari jalur lain. Imam Syaf i mengutip dari riwayat Muhammad bin

Ibrahim At-Taimi hingga Usaid bin Hudhair, lO &' A* 4t q'Jb
,*l Jui ,i*'q Fi f ,t *rf Br ;6 ou,\i7,f f\ *t
"&t: ,:u\i'pi r,. rjl trr it*'prt i,Sut l:t $ arr 3r;e ,!t'J't-:r,

iJ e?.t';i,J'3ft ,r,*ilr\ 1oi*inta dari Nabi sAW untuk

penghuni dua rumah dari kalangan Anshar- Maka beliau
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memerintahkan untuk masing-masing rumah satu wasaq kurma dan

separoh sya'ir. Usaid berkata, 'Wahai Rasulullah, semoga Allah
membalasmu dengary kebaikan'. Beliau bersabda, 'Dan kalian,

semoga Allah membalas dengan kebaikan wahai kaum Anshar.

Sungguh kalian memelihara kehormatan diri dan sabar'. Kalian akan

mendapati sesudahku sikap mementingkan diri sendiri'.).

Kalimat, "Sungguh kalian memelihara diri dan sabar",
diriwayatkan juga At-Tirmidzi dan Al Hakim dari jalur lain dari Anas

dari Abu Thalhah, tetapi sanad-nyalemah.

Jt3!i 4btii lsrrungguhnya seorang laki-laki dari kalangan

Anshar). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Imam

Muslim menambahkan dalam riwayatnya, ,-Jin' & iio, J?tlai
'&t (Oro hanya berduaan dengan Rasulullah SAn.

€ii: '; ,i (Tidakkah engknu mempekeriakanku). Yakni

menjadikanku sebagai petugas atau pegawai, baik untuk urusan zakat

atau memimpin suatu negeri.

6d aL*:t G lsebagaimana engkau mempekerjakan fulan).

Saya juga belum menemukan keterangan tentang nama orang yang

dimaksud. Dalam mukadimah saya sebutkan bahwa yang meminta
adalah Usaid bin Hudhair, sedangkan orang yang dipekerjakan

Rasulullah SAW adalah Amr bin Al Ash. Namun, sekarang saya tidak

tahu darimana saya menukil keterangan tersebut.
aot

6/i 6ljj.}'jili.,,"- (sungguh kalian akan mendapati sesudahku

sikap memrntfngkon diri sendirr). Beliau SAW mengisyaratkan bahwa

urusan pemerintahan akan dipegang oleh selain kaum Anshar, lalu
mereka akan menikmati harta dan kekayaan tanpa menyertakan kaum

Anshar. Demikianlah yang te{adi, seperti yang dikabarkan Nabi

SAW. Oleh karena itu, hadits ini termasuk perkara yang dikabarkan

Nabi SAW dan menjadi kenyataan. Selanjutkan, akan dikemukakan

kembali pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.
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l2 * (Dari Hisyam). Dia adalah Zaidbin Anas bin Malik.

LP"*)ti+'rj (Tempat perianjian kalian adalah Haudh).

Maksudnya, haudh (telaga) Nabi SAW pada hari Kiamat.
, .. .LJ; e'; ,? (Ketikn keluar bersamanya). Maksudnya, saat

bepergian.

4!, il (u*uiu Al Walid). Yakni Al Walid bin Abdul Malik

bin Marwan. Saat itu, Anas berangkat dari Bashrah 
-ketika 

diganggu

Al Hajjaj- menuju Damaskus, untuk mengadukan Al Hajjaj kepada

Al Walid bin Abdul Malik. Maka Al Walid memperhatikan

pengaduannya.

I Llt Uiko tidak). Maksudnya, kalian terima atau tidak. Sebagian

menukil dengan kata ammaa (adapun). Versi ini mungkin keliru atau

mungkin berdasarkan dialek sebagian bani Tamim yang selalu

memberi bais fathah pada huruf hamzah dalam kata 'imma',

kapanpun kata itu disebutkan.

9. Doa Nabi SAW''6Perbaiki Kaum Anshar dan Muhajirin."

^)Lhr ,t* nr j-, Jtt:Jtl *.i, hr d),$11 ; ;i'*
: ' uz

1;Wr, l:-\t'CbG ,it\t'e; 'o\*'t {{':
";t-1 :JG's g *'t inht* 4,,f ll;i;a;'t

.)G,il.

3795. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, perbaiki

kaum Anshar dan Muhajirin'."

2A - FATgUL BAARI



r its:jr-;.; hr e, asc;';f &,j-+;lt,t;:-t

"G\ir:,".ir;tt'tiAt & .. a, t ,,'.2 . .1. t o .
lJ^-*-o l.r.rl"r 'uJlJ-.L)- P

.z:,*gllt'r.*;\i ?;"u z/,tr';.=" \ #
Ath-Thawil, aku mendengar Anas bin Malik

RA berkata, "Kaum Anshar pada perang Khandak mengatakan:

Kami orang-orang yang membaiat Muhammad,

untuk selalu berjihad selama hidup.

Maka Nabi SAW menjawab mereka:

Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat.

Muliakanlah kaum Anshar dan Muhajirin.

';x:;3 -J'l 'r+; hr -* nt J;rvG :'Jtt 
"W- 

*
Jf ?nt ,)-; ;nt ,l_J1r'Jw ,t:rtgi JL |+t)t'J|r; OxAt

.;Gtr, 
""f6.};sis\t}* 

\1,',r, ;*r' {&',
3797. Dari Sahal, dia berkata, "Rasulullah SAW datang kepada

kami dan kami sedang menggali khandak (pari| dan memindahkan
tanah di atas pundak-pundak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda,
'Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, berilah
ampunan kepada kaum Muhajirin dan Anshar'."

Dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW sama seperti itu... dan

beliau mengatakan,"Berilah ampunan kepada kaum Anshar."

,
trc
:J-ri A3,LJ: i',

, f*r' :r+eG

3796. Dari Humaid
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Keterangan Hadits.'

(Bab doa Nabi SAW, "Perbaiki kaum Anshar dan Muhaiirin").
lmam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui Syu'bah dari tiga

orang gurunya. Pada jalur pertama menggunakan kata, 'Citi (maka

perbaikilah), pada jalur kedua, ';iti lmatca ampunilah), dan pada jalur

ketiga, ?i; (maka muliakan). Kemudian pada riwayat ketiga

dijelaskan bahwa hal itu terjadi pada saat penggalian parit. Kemudian

disebutkan hadits Sahal (yakni Ibnu Sa'ad), OliAt'+'6n'1 lOan

knmi sedang menggali khandak [paritJ).

Adapun perkataan Imam Bukhari, 'dan dari Qatadah', dikaitkan

dengan sanad pada awal hadits pertama. Lalu Imam Muslim, At-
Tirmidzi, dan An-Nasa'i menukil dari Ghundar dari Syu'bah dengan

kedua sanad tersebut sekaligus.

10. Firman Allah, i:.t:* k l,,i 'lt'n*u:t 
'b 

o't:i'l:t"Dan

Mereka Mengutamakan (Orang Lain) atas Diri-diri Mereka Sendiri.

Sekalipun Mereka Membutuhkan (Apa yang Mereka Berikan ltu)."
(Qs. At Hasyr [59]: 9)

,;:, e}?

^l;fu -b

\o
&t ob
\. 

" 

t,
dll tJr-l

, 
",. 

.1 l.t . '.1 ro. \. . . l.c.t '

Ut J >r-1 oi '"; tr'sh e;; d.i ?
Jui ,itlt lt r'i; , ,:& c$(i dL'6i

'dtru .6, rL;\i i,V; iw r.r -'*.')i-'&.,y, *'t
Fj *ht ,;* at Jy.,|-bi, ,ifi :Jr- 

^;,Y)t J\:
e,J\ ,d*itL # ,i* €,+ Li \\6+ 6 ,",tta

L;:;it ,t715'-*' .it^* trl,,t.,i 6y e:C-* €7) *!ot-
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i;:u l&)ri:f ,i- dlt?nt'e-,i,Jw'&3 *ht
-; e Oi ryt"*w &ros ir}9jlt Se o;;,i;1 ?rr

.14,,t;it i {tG
3798. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW, maka beliau sAw mengirim utusan kepada
istri-istrinya. Mereka berkata, 'Kami tidak miliki sesuatu, kecuali air'.
Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang menanggung 

-ataumenjamu- orimg ini?' Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata,
'Aku!' Dia pun berangkat membawa orang itu menemui istrinya dan
berkata, 'Hormatilah tamu Rasulullah sAw'. Dia berkata, 'Kami tidak
memiliki makanan, kecuali makanan untuk anak-anakku'. Dia berkata,
'Siapkanlah makananmu itu, nyalakan lampumu, dan tidurkan anak-
anakmu apabila mereka ingin makan malam,. Dia menyiapkan
makanannya, menyalakan lampunya, dan menidurkan anak-anaknya.
Kemudian dia berdiri seakan-akan memperbaiki lampunya, lalu
memadamkannya. Kemudian keduanya memperlihat kan seakan-akan
sedang makan. Akhirnya keduanya melalui waktu malam dengan perut
kosong. Di pagi hari, dia berangkat menemui Rasulullah SAW, maka
beliau bersabda, 'Allah tertawa semalam -atau tarcjub- rrarena
perbuatan kalian berdua'. Lalu Allah memrrunkan, ,Dan merekn
mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka
memerlukan (apa yang diberikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari
kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Mereka mengutamakan [orang lainJ atas
diri mereka sendiri. Sekalipun mereka membutuhkan [apa yang
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mereka beriknn ituJ).Ini merupakan pandangan pribadi Imam Bukhari
bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan kaum Anshar. Pandangan

tersebut adalah makna zhahir ayat. Lalu hadits pada bab di atas sangat
jelas menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah
seorang laki-laki Anshar. Dengan demikian, sesuai dengan judul bab.
Sebagian versi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan kisah
lain. Namun, ada kemungkinan keduanya dapat digabungkan.

*i y io'p 4t Gir+ibi (Sesungguhnya seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAIT). Saya belum menemukan keterangan

tentang namanya. Namun, akan disebutkan bahwa laki-laki tersebut
berasal dari kalangan Anshar. Dalam Riwayat Abu Usamah dari
Fudhail bin Ghazwan dalam pembahasan tentang tafsir ditambahkan,
i-i;jr ,i.*1 !t'J:;;[,jrii (Dia berkata, ,Wahai Rasuluilah, aku

ditimpa kesulitan), yakni kesulitan karena kelaparan. Pada riwayat
Jarir dari Fudhail bin Ghazwan yang dikutip Imam Muslim
disebutkan, 3'1ffi rjl {S"turSSuhnya aku dalam kesulit an).

:A- rSl. 4 (B eli au men girim utus an kep ada is tri -i s triny a).

Maksudny4 meminta kepada mereka sesuatu yang dapat digunakan
menjamu orang itu.

lr;it ,l* S |# (Mereka berkata, "Kami tidak memiliki

sesuatu kecuali air'). Dalam riwayat Jarir disebutkan, $* 6 (Saya

tidak memiliki sesuatu). Hal ini mengisyaratkan bahwa kejadiannya
berlangsung pada masa awal Islam. Sebelum Allah menaklukan
Khaibar dan negeri lainnya untuk mereka.

t. t.i I t .
-: Lo li )i- | '\;-/ (Siapa menanggung atau menjamu).

Maksudnya" siapa yang memberi tempat bagr orang ini dan
menjamunya. Seakan-akan kata'atau' di sini menunjukkan keraguan.

Dalam riwayat Abu Usamah disebutk*, i,, '*ffi, oi 'al?i- J.t tl
(Adakah seseorang menjamunya malam ini dan Atlah m'emhmatinya).
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)r jli 
e ,ht'lub lseorang lakiJaki Anshar berkata). Menurut

Ibnu At-Tin, dia adalah Tsabit bin Qais bin Syimas. Hal itu disebutkan
Ibnu Basykuwal dari Abu Ja'far An-Nahhas melalui sanad-nya dai
Abu A1 Mutawakkil An-Naji melalui jalur yang mursal. Kemudian
diriwayatkan Ismail Al Qadhi dalam kitab Ahkam Al Qur'an, tetapi
redaksinya mengisyaratkan bahwa ia adalah kisah yang lain, sebab

lafazhnya, tk,tj'CalJ y"'};i-6'r4J-i eii'r:y': ^)b ,* tr;.')i 4>\r3'oi

t' U '.'ro 'i'Jd-.1t.a!li 4 ,h'r'i :li ufr lseorang taki-laki Anshar

berlalu padanya tiga malam tanpa mendapatknn sesuatu untuk
berbuka dan setiap harinya dia puasa. Akhirnya seorang laki-laki
Anshar bernama Tsabit bin Qais mengetahui keadaannya...), lalu
disebutkan kisah seperti di atas. Sangat mungkin perbuatan tersebut

terjadi lebih dari satu kali dan semuanya menjadi sebab turunnya ayat
tersebut.

Ibnu Basykuwal berkata, "Dikatakan, dia adalah Abdullah bin
Rawahah." Namun, dia tidak menyebutkan dalil yang menguatkannya.

Sementara itu, Abu Al Bakhtari Al Qadhi (salah seorang

periwayat lemah dan ditinggalkan) menukil dalam kitabnya Shifat An-
Nabi SAW, bahwa orang yang dimaksud dalam kisah itu adalah Abu
Hurairah, periwayat hadits itu sendiri. Namun, yang benar dan patut
dijadikan pegangan dalam hadits Abu Hurairah adalah riwayat Imam
Muslim dari Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan dari bapaknya

-melalui 
sanad Imam Bukhari-, liJb ;j'i Jti;- )U\i q ,tr. l'?vi

(Seorang laki-laki Anshar 
-yang dikatakan bernama Abu Thalhah-

berdiri). Ini juga yang ditandaskan Al Khaththabi, hanya saja dia
berkata, "Aku kira dia bukan Abu Thalhah Zaid bin Sahal yang

terkenal itu." Seakan-akan dia menyangsikannya karena dua hal:

Pertama, Abu ThalhahZaid bin Sahal cukup terkenal dan tidak
patut dikatakan, "Seorang laki-laki berdiri, dikatakan dia bemama

Abu Thalhah".
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Kedua, redaksi hadits memberi asumsi bahwa dia tidak memiliki
makanan untuk makan malam, sehingga harus memadamkan lampu.

Sementara Abu Thalhah Zaid, bin Sahal termasuk orang Anshar yang

banyak memiliki harta di Madinah. Sangat mustahil bila keadaannya

demikian sulit. Akan tetapi kedua alasan ini bisa dijawab.

€V'*j $l(Selain makanan anak-anaklat). Kemungkinan dia

dan istrinya sudah makan malam sementara anak-anak mereka saat itu
dalam kesibukan mereka atau sedang tidur. Maka disiapkan untuk

mereka makanan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Atau

penisbatan makanan itu untuk anak-anak dikarenakan mereka lebih

butuh. Kemungkinan terakhir inilah yang palut.dijadikan p.egangan

berdasarkan lafazhpada riwayat Abu Usamah, aJlt U|'S'; qfij (Dan

perut kami lapar pada malam ini). Kemudian pada akhir hadits di atas

juga disebutkan, A*.J 6*6 (Keduanya melewati malam dalam

keadaan perut kosong). Sementara dalam riwayat Waki' yang dikutip

Imam Muslim disebutkan , $t* -'jt'^fj ft 6S 'e'C (Tidak ada

padanya kecuali *ot-nonnyo dan makanon onok-onalcnya).

yV qtst (Tidurkan anak-analcrna). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, o?Ur" (Palingkan perhatian mereka dengan

sesuatu).

t{'& a;-}-y,;nt (X"auanya memperlihatkan kepadanya seakan-

akan keduanya). Dalamriwayat Al Kasymihani kata t4frt @eakan-

akan) tidak disebutkan. Sedangkan maksud kata Uij (Dalam

keadaan perut kosong) adalah tidak makan malam.

t3l6i',t:ry\i- fi,?sUal (Allah tertawa malam ini atau

takjub lrarena perbuatan kalian berdua). Dalam riwayat Jarir

disebutkan,'* ;1 (Karena tindakan kamu). Pada pembahasan

tentang tafsir disebutkan, jY(] o)Li g,. (Karena fulan dan fulanah).
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Penisbatan 'tertawa' dan 'takjub' kepada Allah adalah dalam konteks
majaz. Maksudnya, ridha atas perbuatan keduanya.l

fata fifi dalam riwayat lain disebutkan dalam bentuk tunggal

L-:<$ Dalam kitab Al Bari' dikatakan bahwa al fa'aal artinya

p"rb*tu, baik, seperti dermawan dan pemurah. Sementara dalam
kitab At-Tahdzib, "Al Fa'aal adalah perbuatan dari satu arah dalam
hal kebaikan secara khusus. Dikatakan, 'huwa kariimul fa'aal' (dia
memiliki perilaku yang mulia). Terkadang digunakan juga untuk
keburukan. Adapun Al Fi'aal adalah perbuatan yang te{adi dari dua

arah, seperti kata qaatala (saling memerangi).

}4Ji,P ot:jjr>?ttrijl (Allah menurunkan, ,,Dan mereka

mengutamakan [orang lain] atas diri-diri mereka sendiri... '). Inilah
yang paling shahih berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Muharib bin Ditsar dari

Ibnu Umar, *, 'ri! t:b jt,9 C'*f ^it$ €i\ ,lut :s ti, ,fi.Agt
i'p ;Ai,-li. J3ti s)t t*j r?;t jtut q"r;j-',)j a,v ,4t
(Pernah'dihadiahka.n t 

"poao 
,eseorang k"poio ;*;;rr. Dia b,erka'ta,

'Sesungguhnya saudaraku dan keluarganya lebih membutuhkan ini
daripada kita, kirimkanlah kepadanya'. Kepala kambing itu terus
dikirim dari satu orang kepada yang lainnya hingga kembali kepada
yang pertama setelah melewati tujuh orang. Maka turunlah ayat,

[Dan mereka mengutamakanJ...'). Kemungkinan juga ayat ini turun
karena semua peristiwa tersebut.

Dikatakan, pada hadits ini terdapat dalil bahwa kebijakan bapak
itu mutlak diterapkan terhadap anaknya yang masih kecil, meski si

t Alangkah baiknya bila penulis (Ibnu Hajar) membersihkan kitabnya daripada
penjelasan selain penjelasan Rasulullah SAW dan mencukupkan dengan
mengatakan, "Allah tertawa dan takjub sesuai keagungan-Nya." Pembicaraan dalam
masalah sifat sama seperti masalah Dzat; menetapkan tanpa menyamakan dan
mensucikan tanpa menghilangkan maknanya. *Tidak ada sesuatu pun yang serupa
dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." lnllah madzhab
sahabat dan tabi'in serta para pengikut mereka hingga hari pembalasan.
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anak kelaparan dan mendapatkan sedikit mudharat, selama kebijakan

bapak ini mendatangkan maslahat agama maupun dunia. Tapi yang

demikian berlaku jika diketahui bahwa kebiasaan si anak akan

bersabar menghadapi kebijakaa yang diambil bapaknya.

11. Sabda Nabi SAWr"Terimalah dari Merekayang Berbuat Baik

dan Maafkan dari Merekayang Berbuat BuruVSalah'"

,-r*r\ k t';lA,:!i;.;iL\J ,iti $,/ tV;r-.' 
t-. " ' '

t-; iJ' i ofi- f : :(i\i ,s* i ,#rt;Il?nt ue,

*|Vi 9*'ty\tJ* dt;#tr;t 'rj6tP-#
f I' J:"'*:ttt;* i,lG ,u.n i?G *t y?'r ;;"olr
l:ir;-!r'1t *:Ju :'i a,rc y:L,*'&r'"3') &',
'r*?,rutrt, frti ,iu'i * ,;?t?nt '-=' irtrt u; "t"

q Wi,& qlt,i.W q!' raii'#t cf

37g9.Dari Hisyam bin Zaid, ^rKr: 
::::"m

bin Malik berkata, "Abu Bakar dan Al Abbas RA melewati majlis

Anshar sementara mereka menangis. Dia berkata, 'Apa yang membuat

kalian menangis?' Mereka menjawab, 'Kami teringat majlis Nabi

SAW dengan kami'. Dia masuk menemui Nabi SAW dan

mengabarkan hal itu." Dia berkata, "Nabi SAW keluar sarnbil

mengikat kepadanya dengan pinggiran burd (kain selimut)." Dia

berkata, 'Nabi sAw naik mimbar dan tidak pemah menaikinya lagi

sesudah hari itu. Beliau memuji Allah dan menyanjunglya kemudian

bersabd4 'Aht berwasiat kepada kalian akan kaum Anshar,

sesungguhnya merekn adalah perut dan khazanahlu Merekn telah
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menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka dan yang tersisa
hanyalah hak mereka. Terimalah dari merekn yang berbuat baik dan
maaJkan dari merekn yang berbuat buruldsalah' ."

^* \t * it Jy c? :J*- t:i:L \t *, f6 It f
J; ,it"-,,t"r? *, ,fJ ,p A. rii"3'^fr ,ltt &,
'ot- 

u6t 6:'fi'(( ,i6i ^ib ;:rrli,r i;; ,ilt & *
'J)? 

3fu, €*s r;r;-. &'ru\i';r:r'or:j;:-;a,
'*';ju-|J-j'd,4'#'*;*-'ri t;-i oa A tri t"d

3800. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ..Rasulullah SAW
keluar mengenakan selimut sambil menyelimpangkan ke pundaknya,
dan di atasnya terdapat ishabatr kehitam-hitaman. Hingga beliau
duduk di atas mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjungnya.
Kemudian beliau bersabd4 'Amma ba'du, wahai sekalian manusia,
sesungguhnya manusia aknn bertambah banyak dan kaum Anshar
semakin berkurang hingga seperti garam pado makanan.
Barangsiapa diantara kalian memegang suatu jabatan yang dapat
mendatangkan mudharat atau memberi mamfaat seseorang, maka
terimalah dari mereka yang berbuat baik dan maaJkan dari mareka
yang berbuat buruHsalalt' . "

:J'-:s Fj*h,J* dtJL^b\t*, Iy i fit
c o t o l-o' ' t ' -h'# 

4t*v,,-t:tii-s J):K o6ti,#, ,tf 'r.*J'\i

'€* rt)3t*i
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3801. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Anshar adalah perut dan khqzanahku. Manusia akan

semakin banyak dan mereka semakin sedikit. Terimalah dari mereka

yang berbuat baik dan maaJkan dari mereka yang berbuat

buruUsalah."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAYL, "Terimalah dari mereka yang berbuat

baik dan maaJkan dari mereka yang berbuat buaruk/salah"). Yakni

kaum Anshar. lmam Bukhari menukil hadits pertama di bab ini dari

Mahmud bin Yahya Abu Ali, dari Syadzan (saudara laki-laki Abdan),

dari bapaknya, dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Hisyam bin Zaid, dari

Anas. Adapun Muhammad bin Yahya Abu Ali adalah Al Yasykuri Al
Marwazi Ash-Sha'igh, termasuk salah seorang pakar hadits. Dia

meninggal 4 tahun sebelum Imam Bukhari. Sedangkan Syadzan

(saudara laki-laki Abdan) adalah Abdul Azizbin Utsman bin Jabalah.

Dia lebih muda dari saudaranya Abdan. Imam Bukhari banyak

menukil dari Abdan dan sempat bertemu Syadzan.

eti,i i* ii 7 QqU" Bakar dan Al Abbas melewati). Dia adalah

Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Al Abbas bin Abdul Muththalib.

Kejadian ini berlangsung pada saat Nabi SAW menderita sakit dan

mereka menangisinya.

s&Jj J ;JG (Dia berkata, "Apa yang membuat kalian

menangis ".). Saya belum menemukan keterangan tentang nama orang

yang mengucapkan perkataan ini kepada kaum Anshar. Apakah Abu

Bakar ataukah Al Abbas. Namun menurutku, dia adalah Al Abbas.

F'::+ lirr k Ut',tV tti lxami teringat maitis Nabi

SAW.Yakni majlis dimana mereka sama-sama berkumpul bersama

beliau SAW. Saat itu Nabi SAW sedang sakit, maka mereka khawatir

beliau meninggal sehingga tidak dapat lagi duduk-duduk bersamanya.

Mereka pun menangis karena kehilangan hal tersebut.
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Jt3*i (Dia masufr). Demikianlah disebutkan dalam bentuk

tunggal setelah sebelumnya dalam bentuk ganda. Maka yang masuk di

sini adalah orang yang berbicara dengan kaum Anshar. Sementara

sudah disebutkan bahwa kemungkinan besar dia adalah Al Abbas.

Karena hadits ini dinukil dari anaknya, dan seakan-akan sang anak

mendengar kisah dari bapaknya.

:;'q6 (Pinggiran burd). Dalam riwayat Al Kasymihani

menggunakan kata,' burdah'.

Jt -*11,, "$*ti (Alat berwasiat kepada kalian akan kaum

Anshar). Sebagian Imam menyimpulkan dari lafazh ini bahwa

ktrilafah tidak berada di tangan kaum Anshar, karena mereka yang

memegang khilafah diwasiati bukan diwasiatkan. Namun, hadits

tersebut tidak dapat dijadikan dalil masalah ini.

s+t ,grS (f"*t dan khazanahku). Maksudnya, orang dekat

dan khusus bagiku. Al Qazzaz berkata, "Beliau membuat permisalan

dengan karisy (yang berarti famili, perut) karena ia adalah tempat

makan hewan dan tempat tumbuhnya. Dikatakan,'li fulaan karisyun

mantsurah', artinya si fulan memiliki tanggungan/keluarga yang

banyak. Adapun 'aibah (khazanah) adalah sesuatu yang digunakan

seseorang untuk menjaga harta berharga miliknya. Maksudnya, kaum

Anshar adalah tempat rahasia dan orang-orang kepercayaanbeliau.

Ibnu Duraid berkata, "Ini termasuk perkataan Nabi SAW yang

singkat dan belum pernah ada y ang pengucapkan s eb elumnya. "

Selain dia berkata,"Karisy menempati posisi usus bagi manusia.

Sedangkan 'aibah artinya tempat pakaian (almari). Dalam hal ini, yang

pertama merupakan gambaran masalah batin, dan yang kedua adalah
gambaran masalah lahir. Seakan-akan maksud Nabi SAW dengan

permisalan ini adalah untuk menggambarkan kekhususan kaum
Anshar dalam urusan-urusan beliau yang batin maupun yan lahir."
Namun, pengertian pertama lebih tepat. Masing-masing dari kedua
perkara itu adalah tempat menyimpan sesuatu yang dirahasiakan.
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1..{ giir ,ltW ant fgsij(Mereka telah menunaikan apa

yang menjadi kewajiban mereka dan tersisa hanyalah hak mereka).

Beliau mengisyaratkan baiat yang mereka lakukan pada malam

Aqabah. Mereka dibaiat untuk melindungi Nabi SAW dan

menolongnya dengan balasan surga. Maka mereka pun menunaikan

baiat tersebut.

Hadits kedua dinukil Imam Bukhari dari Ahmad bin Ya'qub dari

Ibnu Al Ghasil (putra orang yang dimandikan) dari Ikrimah dari Ibnu

Abbas. Ibnu Al Ghasil adalah Abdurrahman bin Sulaiman bin

Abdullah bin Hanzhalah Al Anshari. Adapun Hanzhalah adalah orang

yang dimandikan malaikat. Sedangkan Abdurrahman pada sanad ini
memiliki kunyah (nama panggilan) Abu Sulaiman.

e tbti (sambit menyelimpangkan). Yakni memakainya seperti

selendang. Kata ithaf artinya selendang. Dinamakan demikian, karena

ia diletakkan pada kedua sisi leher.

i;.t-lo ^*t (di atasnya terdapat ishabah). Ishabah artinya

sesuatu yang digunakan mengikat kepala atau selainnya. Sebagian

mengatakan; bila digunakan untuk kepala, maka disebut ishabah, tapi

bila digunakan untuk selain kepala maka disebut ishab. Namun,

pendapat ini ditolak oleh hadits Imam Muslim, ai)2*.'^$i.'r-bb lBeliau

mengikat perutnya dengan ishabah).

"t;S 
6 

" 
l, i t am - h i t a ma n ). D inam akan d a s m a a' kar ena w arnanya

seperti dasm, yaitu minyak rambut. Menurut sebagian adalah hitam

yang tidak terlalu pekat. Kemudian ia menjadi hitam karena keringat

atau karena wangian (parfum). Pada pembahasan tentang Jum'at

disebutkan, "dismalt". Dari hadits Anas terdahulu diketahui bahwa

ishabah tersebut terbuat dari pinggiranburd (kain selimut). Umumnya

warna pinggiran kain berbeda dengan dasamya. Ada juga yang

mengatakan maksud ishabah di sini adalah sorban. Oleh karena itu

disebutkan hadits tentang "membasuh di atas ishabalt", yakni sorban.
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4t ,* * ,]; {Hingga beliau duduk di atas mimbar). pada

hadits Anas sebelumnya telah diketahui penyebabnya. Diketahui pula
bahwa kejadian ini berlangsung pada saat beliau SAW sakit yang

membawa kematiannya. Bahkan hal ini dinyatakan secara tekstual
pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Pada pembahasan

tentang Jum'at sudah disebutkan melalui jalur ini disertai tambahan,
t - i.'^ ',J, Fa;'t' 1 OtSj (hulah majlis terakhir yang beliau duduk

padonyo).
.t.h
o*"i otfir6r trf (Sungguh manusia akan semakin banyak

dan mereka semakin sediit).Maksudnya, kaum Anshar akan semakin
sedikit. Di sini terdapat isyarat bahwa kabilah-kabilah Arab dan

bangsa Aja* (non-Arab) akan masuk Islam, dan jumlah mereka
berlipat-lipat dibanding kaum Anshar. Bagaimanapun banyaknya
jumlah keturunan kaum Anshar, maka jumlah tersebut masih dianggap
sedikit dibanding jumlah selain mereka.

Kemungkinan juga Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka
akan berkurang secara kuantitas, dan itu menjadi kenyataan. Karena
jumlah keturunan Ali bin Abi Thalib yang ada sekarang berlipat ganda

dibandingkan jumlah keturunan dua kabilah; Aus dan Khazraj.

ptjLJ , e*g ,jk & (Hingga mereka seperti garam pada

makanan). Dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian

disebutkan, 1r-ii.lr d f-y' l*(Menempati posisi garam pada

makanan), yakni gambaran tentang sedikitnya jumlah mereka, karena
garam adalah bagian yang sedikit dalam makanan. Maksudnya, garam

dalam ukuran normal pada suatu makanan.

'fu- ri fiLi a4'*r.,,l'& r))';,.i laorongriapa diantara kalian

memegang suan jabatan yang dapat mendatangkan muclltarat atau
memberi manfaat seseorang). Dikatakan, hal ini menjadi dalil bahwa
khilafah tidak berada di tangan kaum Anshar. Saya (Ibnu Hajar)
katakan, tapi hadits tersebut tidak tegas menyatakan demikian, karena
bisa saja wasiat itu berbicara tentang kezhaliman yang akan terjadi.
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Dalam hal ini tidaklah berbeda apakah kezhaliman itu dilakukan kaum

Anshar atau selain mereka.

'd U bWJ (Dan maaJkanlah dari mereka yang melakukan

perbuatan buruUsalaft). Maksudnya, pada selain pelanggaran yang

telah ditetapkan hukumannya dan juga bukan pelanggaran yang

berkaitan dengan hak-hak manusia.

12. Keutamaan Sa'ad bin Mu'adz RA.

"'4.Ulf ,:J;& hr ,gtitpt'+:Jrs or-;\ei *

"y 
oH"3 W r:;"'itt >i'"1,;, ;-; e'-l-'r,v ?"t,*

'rf t4'* ;a .r )X; Jr\*.rt,-ri JJ v o**i il* ,Q/,
:$'tqr i', b i Jt,., t:;i u'+;!1r, i;a I':, .Ji\- ,.- (, e,, y

3802. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA
berkata, "Dihadiahkan kepada Nabi SAW pakaian sutra. Para

sahabatnya menyentuhnya dan takjub akan kelembutannya. Maka
beliau bersabda, 'Apakah knlian takjub terhadap kelembutannya?

Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz (di surga) lebih baik darinya
dan lebih lembut'."

Diriwayatkan juga Anas dan Az-Zuhi, keduanya mendengar

dari Anas, dari Nabi SAW.

JI('>'

iJ-e&)

, c . ,., 1,
ta.r&, 4:9  .IJI

.,.t c.)b.l,-

qt /rc
sL ,>\a)

C / . ,z.l.., dL.r-,

t o.l. l.c
.r-dt ;:at

er( *,*\i,r
,i; *i .'hr
6L *\i*;./ n,f dv -vl

f. i. , e,.
a-ul sLp dt t /,G

I
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G ;rs ft i,sra )lrt ;r :J{irlr ;:$ ,l.H_p; M'A
i .c. ', 

t-..1., .1. \. i, ,1,., o z !.zz 2 o"F-at 
: J 4"'*j & iut ob ";t',>,;, oi* p I '.rJ-o

)u i Y:''.t,;*j;'1
3803. Dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir RA, aku

mendengar Nabi SAW bersabda, "Arsy bergoncang karena kematian
Sa'ad bin Mu'adz."

Dan dari Al A'masy, Abu Shalih menceritakan kepada kami,
dari Jabir, dari Nabi SAW, sama seperti itu. Seorang laki-laki berkata
kepada Jabir, "Sesungguhnya Al Bara' berkata, 'IJsungan (keranda
mayr| bergoncang'." Maka dia berkata, "sesungguhnya antaru kedua
suku ini terdapat dendam/kedengkian. Aku mendengar Nabi SAW
bersabda, 'Arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad bin
Mu'adz'."

o o/ 
o-t 

:.

i * fL ,* t;; L6l oi A\t nr"er'st * o_ri *
Utie t**)t iql { A" ,)V }L;,A Nt',1_._,6 

;e
o\,e U ilw -i*')i- {f j\t;rt ,*i *\t Jt,
;&*,G'J3'oi'e+, &f ;,,iC,+ & V; :\b

.eiLir &jf ,l' €*;'.k,jG *rLi p,)
3804. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, "sesungguhnya manusia

menyerahkan urusan kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Maka
dikirim utusan kepadanya dan dia datang di atas keledai. Ketika dia
sampai dekat dengan masjid maka Nabi SAW bersabda, 'Berdirirah
kalian untuk sebaik-baik knlian -atau sayyid kalian-'. Beliau
bersabda, 'Wahai Sa'ad, sesungguhnya mereka itu menyerahkan
urusan kepada keputusanmu'. Dia berkata, 'sesungguhnya aku
memutuskan pada mereka untuk membunuh yang berperang diantara
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mereka dan menawan wanita-wanita mereka'. Beliau bersabda,

'Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah, atau dengan hukum

raja/penguosa'. "

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Sa'ad bin Mu'adz). Yalrr,i Ibnu An-Nu'man bin
Imri' Al Qais bin Abdul Asyhal. Dia adalah pemuka suku Aus.

Sebagaimana Sa'ad bin Ubadah adalah pembesar suku Khazraj.
Keduanyalah yang dimaksud penyair dengan syaimya:

Jika kedua Sa'ad masuk Islam.

Jadilah Muhammad di Makkah.

Tidak takut kepada para penyelisih.

i"f fu *i * h, ;b'C tif( (Dihadiahkan kepada Nabi

SAW pakaian sutra). Orang yang menghadiatrkan pakaian tersebut

adalah Akidar Daumah, seperti yang dijelaskan Anas pada

pembahasan tentang hibah (pemberian).

'*j # io, .;1" Ct * Ui r;; U;'l[isa tt;, (eatadah dan

Az-Zuhri meiwayatkannya, keduanya mendengar dari Anas, dari Nabi
SALI.). Riwayat Qatadah dinukil melalui sanad yang maushul oleh
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang hibah. Sedangkan riwayat
Az-Znhi, dia nukil dengan sanad yang maushul pada pembahasan

tentang pakaian.

Hadits kedua pada bab ini dinukil melalui Fadhl bin Musawir Al
Bashri, yang dipanggil Abu Al Musawir. Dia adalah khatan bagi Abu
Awanah. Riwayatnya dalam Shahih Bukhari hanya terdapat di tempat

ini. Maksud 'khatan' di tempat ini adalah menantu, yakni suami anak

perempuan. Pada dasarnya kata'khatan ' digunakan untuk setiap orang

dari kerabat istri.

t'31i ,f (Dari Al A'masy). Bagian ini berkaitan dengan sanad

di awal hadits. Demikian sikap Imam Bukhari terhadap hadits Abu
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Sufyan Thalhah bin Nafi' (sahabat Jabir). Dia tidak mengutip

haditsnya melainkan diiringi oleh periwayat Tairnya atau sekadar

dij adikan sebagai penguat.

14,,F; )ui lseorang lakiJaki berknta kepada Jabir). Saya

belum menemukan keterangan tentang namanya.
t. & . & ., ' ' '
,:"i;t':3t :).*li-erpr rlli (Sesungguhnya Al Bara' berkata,

"[Jrungon bergoncang"). Maksudnya, usungan (keranda) jenazah

Sa'ad bin Mu'adz.
a a.? J.

#St irii-i d.Og iil lSesungguhnya antara kedua suku ini).

tvtatsudnya, .uku Aus dan Y*azraj

U.ti.* (Dendam/kedengkian). Kata dhaghaa'in adalah bentuk

jamak dari kata dhaghiinah, artinya dendam atau kedengkian.

Al Khaththabi berkat4 "Jabir berkata demikian karena Sa'ad
berasal dari suku Aus dan Al Bara' dari suku Khazraj. Sementara suku
l{hazraj tidak mau mengakui keutamaan suku Aus." Demikian yang

dia katakan dan tentu saja kesalatrannya cukup fatal. Sebab Al Bara'
juga berasal dari Aus. Dia adalah putra Azib bin Al Harits bin Adi bin
Majda'ah bin Haritsatr bin Al Harits bin AI Khazraj bin Amr bin
Malik bin Aus. Nasabnya bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz pada Al
Harits bin Al Y*azraj. Sementara Al Khazraj adalah bapaknya Al
Harits bin Al l{hazraj, dan bukan suku Khazraj yang menjadi lawan

suku Aus, tetapi ia adalatr nama omng. Namun, perlu dirngat bahwa
yang berasal dari suku Khazraj adalah Jabir. Tapi Jabir berkata seperti

itu untuk menampakkan kebenaran dan mengakui keutamaan

pemiliknya. Seakan-akan Jabir sangat heran terhadap Al Bara'.
Bagaimana dia mengatakan demikian padahal dia berasal dari suku
Aus. Kemudian dia berkatq "Meskipun aku berasal dari suku l{hazraj,
sementara antara suku Khazraj dan Aus terdapat dendam/kedengkian,
tetapi hal itu tidak menghalangiku untuk mengatakan yang benar."
Lalu dia menyebutkan hadits di atas.
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Udzur (legitimasi) bagi Al Bara' adalah dia tidak bermaksud

menutupi keutamaan Sa'ad, tetapi dia memahaminya seperti itu dan

menetapkannya. lnilah dugaan yang patut dialamatkan kepadanya. Hal

ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sifat fanatisme kesukuan.

Oleh karena Al Khaththabi mengeluarkan statetmen seperti itu,

maka dia dan orang yang sependapat denganya, terpaksa mencari-cari

alasan untuk melegitimasi pernyataan Al Jabir terhadap Al Bara'.

Mereka pun mengemukakan pemyataan yang kesimpulannya:

"LJdzur (legitimasi) bagi Al Bara', bahwa dia tidak

mengucapkan perkataan itu dalam rangka permusuhan terhadap Sa'ad.

Namun, dia memahami suatu kemungkinan lalu memaknai hadits di

bawah konteks kemungkinan itu. Sedangkan udzur (legitimasi) bagi

Jabir, bahwa dia memahami sikap Al Bara' sebagai usaha menutupi

keutamaan Sa'ad, maka dia boleh membela diri."

Ibnu Umar juga mengingkari apayang diingkari A1 Bara'. Dia
berkata, "Sungguh Arsy tidak akan bergoncang karena seseorang."

Tapi kemudian dia meralat perkataannya dan mengakui bahwa Arsy
Ar-Rahman telah bergoncang untuk Sa'ad. Pernyataan Ibnu Umar

dinukil Ibnu Hibban dari jalur Mujahid.

Maksud 'goncangan Arsy' adalah kegembiraannya akan

kedatangan ruh Sa'ad. Dikatakan bagi setiap yang bergembira karena

kedatangan sesuatu "ia bergoncang". Diantaranya bumi bergoncang

dengan tumbuhan, jika ia menghijau dan tampak indah. Pengertian ini
juga dimuat dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip Al Hakim, ,1'-1, y,

-6? 
(Arsy bergoncang karena gembira terhadapnya). Akan tetapi

Ibnu Umar memahami sebagaimana pemahaman Al Bara' bin Azib.

Dia berkata, "Arsy bergoncang karena gembira terhadap pertemuan

Allah dengan Sa'ad, hingga kayu-kayunya terasa melebar pada bahu-

bahu kami." Ibnu Umar berkata, "Maksudnya adalah Arsy (keranda)

tempat Sa'ad diusung.".

Namun, pernyataan Ibnu Umar ini dikutip dari riwayat Atha' bin
As-Sa'ib dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Sementara hadits Atha'
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diperbincangkan para ulama. Karena dia termasuk orang yang rancu
hafalannya di akhir hayatnya. Riwayatnya juga bertentangan dengan
riwayat yang dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dari hadits Anas, dia
berkata, '4t iui ,UiA "ai g,iftri.ir jri iui: i. J,1, i:,* "a; U

ry?: \? a-<,*"Stll,*1 * lrt * lraitta jenazah So,o.d bin

Mu'adz dibawa- orang-orang munafik berkata, 'Arangkah ringan
jenazahnya'. Maka Nabi SAW bersabda, ,sssungguhnya para
malaikat membawanya).

Al Hakim berkata, "Hadits-hadits yang menyatakan Arsy Ar-
Rahman bergoncang dikutip dalam shahih Bukhari dan Muslim.
Adapun yang menyelisihinya tidak dinukil dalam kitab shahih."

Menurut sebagian ulama, maksud .Arsy bergoncang, adalah
goncangan para pembawanya. pendapat ini didukung hadits yang
diriwayatkan Al Hakim, qt-*.f icj.igir ailr $ u,ja$;Lt-
L+iif * 

";,J>,r, 
oti)t lsesungguhnya Jibrir berknta, 'siapakah mayit

ini, yang dibuka untulcnya pintu-pintu langit, dan penghuninya diberi
kab ar g emb ira denganny a ?' ).

Sebagian lagi berkata, "Itu adalah tanda yang dijadikan Allah
bagi kematian seorang wali-Nya, agar para malaikat mengetahui
keutamaannya."

Al Harbi berkata, "Apabila mereka mengagungkan suatu
perkara niscaya dinisbatkan kepada sesuatu yang agung. seperti
perkataan mereka, 'Te{adi kiamat karena kematian si fulan', .dunia

menjadi gelap karena kematiannya', dan seperti itu.',

Hadits ini menunjukkan keutamaan Sa'ad. Adapun menurut
penakwilan Al Bara' bahwa yang dimaksud dengan 'arsy' adalah
adalah usungan (keranda), maka hal itu tidak menunjukkan
keutamaan, sebab setiap maylt mengalami hal yang sama. Kecuali jika
yang dia maksud bahwa pembawa usungan bergoncang gembira
karena kedatangan Sa'ad kepada Tuhannya.
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Kemudian Imam Malik mengalami seperti yang terjadi pada

Ibnu Umar. Penulis kitab Al Utbiyah menyebutkan bahwa Imam

Malik ditanya tentang hadits ini, maka dia berkata, "Aku melarangmu

untuk mengatakannya. Apa yang memotivasi seseorang berkata

tentang ini dan dia tidak tahu tipu daya yang ada padanya."

Abu Al Walid bin Rusyd berkata di kitab Syarh Al Utbiyah,

"Imam Malik melarangnya, agar jangan sampai orang awam

memahami bahwa bila arsy bergoncang maka Allah bergoncang

karenanya, sebagaimana halnya orang duduk di atas kursinya.

Sementara Arsy bukan tempat tinggal Allah. Allah Maha Tinggi dan

Suci dari penyerupaan dengan ciptaan-Nya."

Nampaknya lmam Malik tidak bertujuan seperti itu. Karena bila

benar demikian tentu dia tidak akan menyebutkan hadits dalam

kitabnya Al Muwaththa',$!,s)t st& Jf ir' i.U (Allah turun ke langit

dunia). Sebab hadits ini lebih tegas menyebutkan gerakan daripada

goncangan arsy. Meski demikian, keyakinan para Imam salaf dan

ulama sunnah khalaf, bahwa Allah Maha Suci daripada bergerak,

berpindah, dan bertempat, dan tidak ada sesuatu yang seperti-Nya.

Tapi kemungkinan dibedakan bahwa hadits Mu'adz tidak akurat

dalam pandangan Imam Malik sehingga dia melarang untuk

menceritakannya. Berbeda dengan hadits, "Allah turun ke langit

dunia". Hadits ini akurat sehingga dia pun meriwayatkannya, lalu

menyerahkan urusannya kepada pemahaman ahli ilmu yang

mendengar dalam Al Qur'an bahwa Allah bersemayam di Arsy.

Hadits 'Arsy bergoncang untuk Sa'ad bin Mu'adz dinukil dari

sepuluh sahabat atau lebih serta tercantum dalam Shahih Bukhari darr

Muslim. Dengan demikian tidak ada arti untuk mengingkarinya.

y#o*rttlrJuiof
menyerahkan urusan kepada keputusan

Quraizhah. Hal ini akan dijelaskan

peperangan.

(Sesungguhnya orang-orang

Sa'ad). Mereka adalah bani

pada pembahasan tentang
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Adapun lafazh pada riwayat ini, J4:At ,1ql t il, (Ketika

sampai dekat dengan masjid), yakni masjid yang disiapkan Nabi sAW
untuk shalat pada hari-hari pengepungan terhadap bani euraizhah.
Sungguh keliru mereka yang mengatakan bahwa lafazhini merupakan
kesalahan periwayat, karena dugaannya bahwa yang dimaksud adalah
Masjid Nabawi di Madinah. Mereka berkata, "Adapun yang benar
adalah keterangan dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Syu,bah
melalui sanad seperti di atas, ';;t iO n' C, Ct'U 6t ttrJ!) (Ketika

dekat dengan Nabi sAW). Jlka dipahami sebagaimana yang saya
jelaskan, maka tidak ada pertentangan antara kedua lafazh tersebut.
Imam Muslim juga menukil sebagaimana redaksi yang dikutip Imam
Bukhari.

13. Keutamaan usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr RA.

"1, \. i . ,
+ itt Jt-e Ct o,yC? *L'r"oil&}it'_u};f .*
'r*tr,;i:;i o:; & gfl;:; ti; cLty-,,-y i *;

z I zz

. Lr (r,^

.ruojli ,r >*rj ,;b1- i. vl tt ,ff *-6V"#,ss:,
c. I c lrtr. z c/. , , c

-# ,,s, )*J JP ,J
,/t

&i ok ,,-,3 * -1 e?i:t; Ss,.i.,;&\,*4,+.f)
3805. Dari Anas RA, "sesungguhnya dua orang keluar dari sisi

Nabi SAW pada malam yang gelap gulita. Tibatiba ada cahaya di
hadapan keduanya hingga keduanya berpisah dan cahaya itu juga
berpisah mengikuti keduanya."

Ma'mar berkata, diriwayatkan dari Tsabit, dari Anas,
"Sesungguhnya Usaid bin Hudhair dan seorang laki-laki Anshar.,'
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Hammad berkata: Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Anas,

"Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr di sisi Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr). Dia

adalah Usaid bin Hudhair bin Simak bin Atik bin Rafi' bin Imri' Al

Qais, bin zaidbin Abdul Asyhal Al Anshari Al Ausi Al Asyhali. Dia

dipanggil Abu Yahya. Ada pula yang mengatakan selain itu. Dia

meninggal tahun 20 H pada masa pemerintahan IJmar, menurut

pendapat yang benar.

Abbad bin Bisyr adalah Ibnu Waqasy, seperti yang akan saya

jelaskan. Dalam kitab AtTarikh karya Imam Bukhari dan Musnad

Abu Ya',la, serta dinilai shahih oleh Al Hakim, dinukil dari jalur Ibnu

Ishaq dari Yahya bin Abbad dari bapaknya dari Aisyah, dia berkata,

stli il iL :J*li y,t',t'frk *I}<*'a-vitt-i rajli 'u"elr'3

* F.'rt-?) -W U'r3li giga orang di kalangan Anshar, tidak
'rroronf 

Oun ,onf bisa menandingi ketttamaan mereka, semuanya

berasal dari bani Abdul Asyhal, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin

Hudhair, dan Abbad bin Bisyr).

fp[';si ls"tungguhnya dua orang laki-taki). Dari riwayat

Ma'mar diketahui bahwa salah satunya adalah Usaid bin Hudhair.

Sedangkan dari riwayat Hammad diketahui bahwa yang kedua adalah

Bisyr. oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan keduanya secara

tegas pada judul bab, lalu menyitir hadits keduanya.

Riwayat Ma'mar dinukil dengan sanad yang maushul oleh

Abdtnazzaq dalam Mushannaf-nya. Al Ismaili juga meriwayatkry

melalui jalur Abdun azzaqdengan lafazh, |-"8, * i *i ttt

* ea;u" Jiirr 4'+t ,r *, f nt 
'a i" {h, t ti:*s.trz:\i

'r?,t;:r 
,? 99i ue o,o6 ,ry q'Y ,;t 

" 
i,i,.'f if

ie-a ,fq"y ,p t'7tri,eb o,At ePtgrUP, ril ,F ,W?
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{s;l't &'rU, (Sesungguhnya Llsaid bin Hudhair dan seorang laki-

laki Anshar bercerita di sisi Rasulullah SAW hingga berlalu sebagian

waktu malam. Sementara saat itu adalah malam yang sangat gelap.

Kemudian keduanya keluar sementara di tangan mosing-masing

terdapat tongkat. Tibaliba tongkat salah satunya bercahaya hingga

keduanya berjalan dengan bantuan cahaya itu. Ketikn merekn

berpisah di persimpangan jalan, tongkat milik orang yang satunya

juga bercahaya. Makn masing-masing dari keduanya berjalan dengan

bantuan cahaya tongkatnya hingga sampai kepada keluarganya).

Riwayat Hammad bin Salamah dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Imam Ahmad dan Al Hakim dalam Mustadrak-nya,

dengan tafazh, Pt y n' .p ,4t * un *i. ttei * i't ibl
u'"t6 ,q"* eq$ 99i w c,itt E? ilj ,y':b "& y e
f\t u;e crrr-^>|',i-yt t1+. (Sesungguhnya Usaid bin Hudhair dan

Abbad bin Bisyr berada di sisi Nabi SAW pada malam yang sangat

gelap. Ketika keduanya keluar, tongkat salah seorang dari keduanya

bercahaya, maka keduanya berjalan dengan bantuan cahayanya.

Ketika mereka berpisah di persimpangan jalan, tongknt milik orang
yang satunya juga mengeluarkan cahaya).

*rt' t*: (Abbad bin Bisyr). Demikian yang dikutip

kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu Al Hasan Al
Qabisi disebutkan, "Basyir", tapi riwayat ini tidak benar. Di kalangan

sahabat terdapat Abbad bin Bisyr bin Qaizhi, Abbad bin Bisyr bin
Nahik, dan Abbad bin Bisyr bin Waqasy. Adapun pelaku pada kisah

di atas adalah Abbad bin Bisyr bin Waqasy. Sungguh keliru mereka

yang mengatakan selain itu.

14. Keutamaan Mu'adz bin Jabal RA.

c . c ) , o/ c /

)F tt i}tl J.e af,/e''* \t .V 
"ft 

.-- t;{"\t *,
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u-,i ;; l;i 1# it ,1 ,a;iri iq ;;f;st 13,1*t ,i*"
.,P;t6's,AL,AL

3806. Dari Abdullah bin Amr RA, aku mendengar Nabi SAW

bersabda, "Tuntutlah (belajarlah) Al Qur'an dari empat orang; yaitu

dari Ibnu Mas'ud, Salim (mantan budak Abu Hudzaifoh), Ubay, dan

Mu'adz bin Jabal."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Mu'adz bin Jabal R'4). Maksudnya, Mu'adz

bin Jabal bin Amr bin Aus. Dia berasal dari bani Asad bin Syaridah

bin Yazid bin Jasym bin Khazraj Al Khazraji. Dia dipanggil Abu

Abdurrahman. Dia turut serta dalam perang Badar dan Aqabah.

Pernah menjadi pemimpin pembantu Nabi SAW di Yaman.

Sepeninggal Nabi SAW, dia kembali ke Madinah. Kemudian keluar

menuju Syam dalam rangka jihad dan meninggal karena tha'un

(wabah) di wilayah Amwas pada tahun l8 H.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr,
"Tuntutlah ftalajarlah) Al Qur'an..." yang tlah disebutkan beberapa

bab yang lalu. Ibnu Hibban dan ArTirmidzi meriwayatkan dari hadits

Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ,!:i i'sU;, S+}t'e.tS"toit -baik laki-

laki adalah Mu'adz bin Jabal).

Dia adalah peserta baiat Aqabah dan turut dalam perang Badar

serta termasuk ahli fikih di kalangan sahabat. At-Tirmidzi dan Ibnu

Majah meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, - * ;t Oi Vtt
,lr;i ptfi)rj )Yf,J-n4"Jf;it -4i (Umatku yang paling penyayang

adalah Abu Bakar -lalu didalamnya disebutkan- adapun yang

paling tahu di antara merekn tentang halal dan haram adalah

Mu' adz). Para periw ayatnya tergolong ts iqah (terpercaya).
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Dinukil juga melalui jalur shahih dari Umar, bahwa dia berkata,

15.j,1 uJi-..o}'a-;ir'5f)1'Oi (Barangsiapa menginginkan fikih maka

hendaklah mendatangi Mu'adz). Mu'adz hidup selama 33 tahun

menurut pendapat yang benar.

15. Keutamaan Sa'ad bin Ubadah RA.

UP *3 U:,p os t,:^*.a'dv's
Aisyah berkata, "Dia sebelum itu adalah seorang laki-laki yang

shalih."

iL; 'ri ; Js & \t *,., ,.rt6 u ;i t- LJ" :Js i;ra ?
'.4/rL; i,r#ti. ru\i )'r.,?,*,y\t;*it J;,

,!'J-? d.) .it, ;; ,9;Ar / ?a, ;;,;;;tri
,s,i 1>t))' e f".ti otrr:i;t=" ;'rL Jw .? r#-!i
e';# s,{U * J% n *j *\' * t'ii;;

'if rt
3807. Dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengx Anas bin

Malik RA berkata: Abu Usaid berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Sebaik-baik pemukiman Anshar adalah bani Najjar, kemudian bani
Abdul Asyhal, kemudian bani Al Harits bin Khazraj, kemudian bani
Sa'idah. Dan pada setiap pemukiman Anshar terdapat kebaikan."
Sa'ad bin Ubadah berkata --dan dia memiliki andil besar dalam
Islam-, "Aku melihat Rasulullah SAW telah mengutamakan (yang

lain) atas kami." Dikatakan kepadanya, "Beliau telah mengutamakan
kalian atas banyak manusia."
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Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Sa'ad bin Wadaft). Yakni Ibnu Abi Dulaim
bin Haritsah bin Abi Khuzaimatr bin Tsa'labah bin Tharif bin Al
Khazraj bin Sa'idah. Dia dipanggil Abu Tsabit. Dia adalah putra Qais
bin Sa'ad, salah seorang tokoh masyhur di kalangan sahabat. Sa'ad

adalah pembesar suku Khazraj dan seorang yang terkenal dengan

kedermawanann)ra. Dia meninggal di Hauran wilayah Syam tahun 14

atau l5 H pada masa khilafah Umar.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Abu Usaid

tentang pemukiman-pemukiman Anshar. Hadits ini baru saja

disebutkan beberapa bab yang lalu. Imam Bukhari menyebutkannya di

tempat ini karena dari jalur di atas terdapat tambahan lafazh, "Dia
memiliki andil besar dalam Islam."

t Jt-b}rji3LJj |# ",ei 
,ta:y dti 1*yoh berkata, "Dia

sebelum itu adalah seorang laki-laki yang shalih"). lni adalah bagian

dari hadits panjang tentang fitrah terhadap Aisyah RA yang

disebutkan secara lengkap pada tafsir surah An-Nuur.

Dalam hadits itu, Aisyah me,nyebutkan debat antara Sa'ad bin
Ubadah dan Usaid bin Hudhair. Usaid berkata, "Jika dia adalah

saudara kalrri, maka perintatrkan kami dengan keputusanmu." Sa'ad

bin Ubadah berkata kepadany4 "Engkau tidak akan bisa

membunuhnya." Maka terjadilah perdebatan antara keduanya hingga
ditengarai oleh Nabi SAW. Aisyah mengisyaratkan bahwa Sa'ad bin
Ubadah sebelum mengucapkan perkataan itu adalah seorang yang

shalih. Namurl hal ini tidak berkonsekuensi dirinya keluar dari sifat
tersebut. Karena hadits tersebut tidak menyinggung keadaannya

setelah mengucapkan perkataan yang dimaksud. Bahkan pendapat

yang lebih kuat menunjukkan sifat itu tetap ada pada dirinya, karena

dia mengucapkan perkataan tersebut berdasarkan penakwilan. Oleh
karena itu, Imrm Bukhari menyebutkan hadits Aisyah pada bab

"keutamaan Sa'ad". Selain itu tidak diketahui juga hal tercela pada

diri Sa'ad sebelum mengucapkan perkataan tersebut.
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Udzur (legitimasi) bagi Sa'ad dalam peristiwa itu cukup jelas.

Sebab dia beranggapan bahwa suku Aus hendak menekan suku

I(hazraj karena apa yang pernah terjadi antara keduanya. Maka dia

pun membantah perkataan Usaid. Kemudian tidak ada pada diri Sa'ad

-sesudah 
itu- perkara yang patut dicela. Hanya saja, konon dia

tidak mau membaiat Abu Bakar, lalu pergi ke Syam dan meninggal di

sana. Udzurnya dalam hal ini, dia beranggapan batrwa kaum Anshar

memiliki hak Khilafah, maka dia komifinen dengan pandangannya itu.

Sikapnya ini dapat ditelolir meskipun Lpayang diyakininya salah.

16. Keutamaan Ubay bin Ka'ab RA.

isua :* ir. irl r*1l ,:J,1.^- il ;,t '.r:? T'5 :Jv oslF ;f,./r,

trL ly e't *\t ,* Ct: ,Ll Srii.tl, tts

s-,i j; l.c,,r,*.'Yg ,1211,,1/, 1' *4,'fri 4 o-t?t

,*K ; Jt ,,b u lu*) '\iL
3807. Dari Masruq, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud disebut di

sisi Abdullah bin Amr, maka dia berkata" "Dia adalah laki-laki yang

senantiasa aku cintai, sejak aku mendengar Nabi SAW bersabda,

'Ambillah Al Qur'an dari empat orang; dari Abdullah bin Mas'ud

-beliau 
memulai dengannya- Salim (mantan budak Abu Hudzaifoh),

Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab'."

ol:a\ *t y\t -u'Ctloa ii,r qt Iy / ri ,r
:irj (y4' ,yi U \tF '"!,'"*" l) 'eb ili'oi ;'yi ir

e .4 :Js \,l,bt
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3808. Dari Anas bin Malik RA, Nabi SAW bersabda kepada

[Jbay, "Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu; lam

yakunilladziina knfaruu min ahtil kitaab. " Dia berkata, "Apakah Allah

menyebut namaku?" Beliau SAW bersabda, "Benart" Maka dia pun

menangis.

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Ubay bin Ka'ab Rl). Yakni Ibnu Qais bin

ubaidah binZaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar Al
Anshari Al Khazraji An-Najjari. Dia dipangggil Abu Thufail. Dia

termasuk orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan Anshar.

Dia ikut dalam perjanjian Aqabah dan perang Badar serta peristiwa-

peristiwa sesudahnya. Dia meninggal pada tahun 30 H, atau selain itu

menurut versi yang lain. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah

bin Amr yang baru saja dikutip pada bab "Keutamaan Abdullah bin

Mas'ud".

;,-l';fi p) ;,!5bi:ril:1 ;i'i ilr .i1 '!1 *t y il' ,,r; H' jti

.1,.r'r-Kir , i',trt:;k lNoot SAWbersabda kepada Ubay bin Ka'ab,

"Allah memerintahknnku untuk membacakan kepadamu; lam

yakunilladziina kafaruu min ahlil kitaab). Al Hakim memberi

tambahan dari jalur lain dari Zin bin Hubaisy dari Ubay bin Ka'ab

bahwa Nabi SAW membawa kepadanya, 'lam yakun' dan beliau

membaca kepadanya, "sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Al
Hanifiyah, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan pula Majusi.

Barangsiapa berbuat baik niscaya tidak akan diingkari'."

ld,b3 iJrl (Oio berkata, "Apakah Atlah menyebut namaku? ").

Maksudnya, apakah Allah menunjukku dengan menyebut namaku,

ataukah Allah hanya memerintahkan untuk membacakan kepada salah

seorang di antara sahabatmu dan engkau memilihku? Ketika Nabi

SAW menjawab, "Ya!" maka llbay menangis, entah karena senang

56 - FATHUL BAARI



dan gembira, atau karena khuslnr' dan takut karena kurang maksimal
dalam mensyukuri nikmat tersebut.

Dalam riwayat Ath-Thabarani melalui jalur lain dari Ubay bin
Ka'ab, bahwa beliau bersabda, JlillJ' ,,1 

',r;4 ry! 'f (B"ror,

dengan menyebut namamu dan nasabmu di perkumpulan yang maha
tinggi).

Al Qunhubi berkat4 "Ubay sangat takjub akan hal itu, karena
penyebutan namanya oleh Allah agar Nabi SAW membacakan ayat Al
Qur'an kepadanya, merupakan kemuliaan yang sangat besar bagi
dirinya. Oleh karena itu, dia menangis. Hal itu kemungkian karena
rasa gembira, dan mungkin juga karena rasa khusyu'.

Abu Ubaid berkat4 "Maksud pembacaan itu adalah agar Ubay
belajar bacaan dari beliau SAW, dan menukilnya secara akurat.

Pembacaan ini berlangsung satu tahun. Disamping itu, untuk menyitir
keutamaan Ubay bin Ka'ab, dan kemajuannya dalam menghafal Al
Qur'an. Bukan berarti Nabi SAW menginginkan koreksi dari Ubay
bin Ka'ab." Dari hadits ini diambil pelajaran bahwa seseorang

hendaknya bersikap tawadhu' (rendah hati) dalam menimba ilmu dari
ahlinya, meskipun orang tersebut derajatnya lebih rendah.

Al Qurthubi berkata, "Surah ini disebutkan secara khusus,
karena mencakup masalah tauhid, risalah, ikhlash, shuhuf, kitab-kitab
yang diturunkan kepada para nabi, shalat, zakat, tempat kembali, serta
keterangan tentang penghuni neraka dan surga, padahal surah tersebut
sangatlah ringkas.

17. KeutamaanZaid bin Tsabit RA.

1 i . rr. o

^t 
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3810. Dari Qatadah, dari Anas RA, "Al Qur'an dikumpulkan

pada masa Nabi SAW oleh empat orang, semuanya dari kalangan

Anshar; yaitu Ubay, Mu'ad bin Jabal, Ab]uZaid, danZaid'bin Tsabit."

Aku berkata kepada Anas, "Siapa ltb:u Zaid?" Dia berkata, "Salah

seorang pamanku."

Keterangan Hadits:

(Bab Keutamaan Zaid bin Tsabit RA). Yalni Ibnu Adh-Dhahhak

brn Zaid bin Laudzan. Dia berasal dari bani Malik bin An-Najjar. Dia

penulis wahyu dan salah seorang ahli fikih di kalangan sahabat. Zaid

meninggal pada tahun 45 H.
, to
irT,;Jt $ (Menslmpulkan Al Qur'an). Maksudnya, menguasai

dengan menghafalnya.

,f r& Ci'$ ,iu,JJ1'Sv i ,!: ti.ii loan Abu zaid. Kemudian

Anas berkata, "Dia salah seorang pamanku'). Ali bin Al Madini

menyebutkan bahwa namanya adalah Aus. Sementara menurut Yahya

bin Ma'in dia adalah Tsabit bin Zaid. Pendapat lain mengatakan dia

adalah Sa'ad bin Ubaid bin An-Nu'man. Inilah yang ditegaskan Ath-

Thabari dari syaikhnya Abu Bakar bin Shadaqah, dia berkata, "Dialah

yang biasa dipanggil Al Qari'. Dia ikut dalam perang Al Qadisiyah

dan meninggal dalam keadaan syahid dalam peristiwa itu. Dia adalah

bapaknya Umair bin Sa'ad."

Dari Al Waqidi dikatakan, "Dia adaiah Qais bin As-Sakan bin

Qais bin Za'war bin Haram Al Anshari An-Najjari". Perkataan A1

Waqidi didukung pernyataan Anas, "Dia salah seorang pamanku."

Sebab Anas berasal dari kabilah bani Haram.

Hadits Anas ini tidak bertentangan dengan hadits Abdullah bin

Amr, "Tuntutlah (belaiarlah) Al Qur'an dari empat orang... " lalu

disebutkan dua orang dari empat orang pada hadits Anas dan dua lagi
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tidak disebutkan. Sebab dikatakan, perintah belajar bacaan Al Qur'an
dari mereka, tidak berkonsekuensi mereka menghapal seluruh Al

Qur'an. Atau makna implisit hadits Anas harus diabaikan. Sebab

perkataannya, 'Al Qur'an dikumpulkan (di hafal) empat orang', tidak

berkonsekuensi tidak ada orang lain yang menghafal selain mereka.

Barangkali maksud Anas, bahwa tidak ada satupun kabilah yang

memiliki empat orang penghafal Al Qur'an selain kabilah ini, yaitu

Anshar. Adapun tentang pengumpulan Al Qur'an akan dijelaskan

pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.

18. Keutamaan Abu Thalhah RA.

"'nit * u6ti^;t fi ;; ok A :'J$l--ht q.,
Fi gt\t ,k dt,sq;'"atY itt,*t y
* gt"* gt;>:;'^;)L lis') ,'i + ". yt';J
,ir:i ,F i' alat a'; J-';t os )',()i'j o.',; u";
,9Fr iy k ru, * \t Jr'*|t'r?1) |^){ *\ a:;r

&+'rru uH'\ ,j?rui ;:,,!t ,4 G- :a;a jlirr-
?f , k. Gi'd.,'A;.l;G *i, s, J!4 us! q* ,iF e(-, .-r

l11 JL'-7ty4t;4;i;- ati oi$A, *
t' ?,vf 9V i 'awi )9'; i 'irlrt')ii e.:."i

.w; tX, ;:; (\* d) on 4|;;t e,r:,;, .ipt ,qf

3811. Dari Anas RA, dia berkata, "Ketika perang lJhud, orang-

orang mundur dari (sekeliling) Nabi SAW, sementara Abu Thalhah di
hadapan Nabi SAW melindungi beliau dengan tameng miliknya. Abu
Thalhah seorang pemanah dan sangat keras talinya. Pada hari itu dia
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sempat merusak dua atau tiga busur. Seseorang lewat membawa

kantong anak panah. Maka beliau berkata, 'Berikan kepada Abu
Thalhah'. Nabi SAW melongokkan kepala melihat musuh. Abu
Thalhah berkata, 'Wahai nabi Allah, bapak dan ibuku sebagai

tebusanmu, jangan melongokkan kepala, engkau akan terkena anak

panah musuh. Leherku berada di depan lehermu'. Sungguh aku

melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim menyingsingkan

pakaiannya. Aku melihat betis keduanya. Mereka membawa kantong-

kantong air di punggung mereka. Lalu menuangkan ke mulut orang-

orang. Kemudian keduanya pergi dan memenuhi kantong air tersebut.

Setelah itu keduanya datang dan menuangkannya ke mulut orang-

orang. Pedang sempat terjatuh dari tangan Abu Thalhah entah dua

atau tiga kali."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Abu Thalhah). Dia adalah Zaid bin Sahal bin
Al Aswad bin Haram bin Al Anshari Al Khazraji An-Najjari. Abu
Thalhah adalah suami Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik.
Penjelasan tentang kematian dan waktunya sudah diterangkan pada

pembahasan tentang j ihad.

t1:tiri (Melindungi). Yakni menjadikan dirinya sebagai perisai

untuk melindungi Nabi SAW. Tameng biasa disebutjaubah.

'f"'"it 4& (Sangat keras talinya, beliau merusak). Demikian

yang dinukil kebanyakan periwayat. Sebagian lagi menukil dengan

lafazh,*syadiidal qidd". Adapun qidd adalah tali dari kulit yang tidak

disamak. Maksudnya, tali busumya sangat keras. Makna inilah yang

ditegaskan Al Khaththabi dan diikuti Ibnu At-Tin. Pada sebagian

riwayat dinukil dengan lafazh, 'syadidal maddi' (sangat kuat

menarik).

Masalah lainnya yang berkaitan dengan hadits ini akan

dij elaskan pada pembahasan tentang pep erangan.
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19. Keutamaan Abdultah bin Salam RA.

1 i, .. a, t oi:'t -b o;r ,;; t1 :Jts y.i'G fG; o.i i * i ,c ?
#.\\",'.F, ,yfift,q'r\t Jt * ciig*, *
U.';t € 4 :6 yl, *1i :* u; *: :JG .i)a+ ir

lJ 
.'f,Jt ;,:i ^ftt U."io q.,\i't',,513 .aftt (* ,p

3812. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari bapaknya, dia
berkata, "Aku tidak mendengar Nabi sAW bersabda kepada seseorang
yang berjalan di muka bumi, 'sesungguhnya dia termasuk penghuni
surga '. Kecuali kepada Abdullah bin Salam." Dia berkata, ..padanya

turun ayat ini, 'wa syahida syaahidun min banii israa'iira alaa
mitslihi '(dan bersaksilah seorang saksi dari bani Isra'il terhadap apa
yang sepertinya)." Dia berkata, "Aku tidak tahu, apakah Malik yang
mengucapkan ayat itu, atau ayat itu ada dalam hadits.',

,.r c oj o . l. .t o .
)\-, '.J ,,-9 '.9 -la*-c ..9. t), t) - l) L-f,//,

I zz o ,, - ..
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3813. Dari tUuhu**u d,, danQ"rr'b,, [Jbad, dia berkata, *,
sedang duduk di masjid Madinah, lalu seorang laki-laki masuk dan di

wajahnya terlihat tanda kekhusyu'an. Mereka berkata, "Laki-laki ini

termasuk penghuni surga." Laki-laki itu shalat dua rakaat dengan

ringkas. Kemudian dia keluar dan aku mengikuti. Aku berkata,

"sesungguhnya ketika engkau masuk masjid mereka berkata, 'Laki-

laki ini termasuk penghuni surga'." Dia berkata, "Demi Allah, tidak

patut bagi seseorang mengatakan apa yang tidak dia ketahui. Namun,

aku akan menceritakan kepadamu mengapa demikian. Aku pernah

bermimpi di masa Nabi SAW. Lalu aku menceritakan mimpi itu
kepada beliau SAW. Aku melihat seakan-akan berada di suatu taman,

beliau menyebutkan keluasan dan kehijauannya, di tengahnya terdapat

tiang dari besi, bagian bawahnya di bumi dan ujungnya di langit. Di

atasnya terdapat tali. Dikatakan kepadaku, 'Naiklah' Aku berkata,

'Aku tidak bisa'. Maka diberikan kepadaku minshaf (pembantu) lalu

dia mengangkat pakaianku dari belakang. Aku pun naik hingga

puncaknya. Lalu aku memegang tali. Dikatakan kepadaku, 'Peganglah

kuat-kuat'. Kemudian aku terbangun dan tali itu berada di tanganku.

Aku menceritakannya kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda,

'Taman itu adalah Islam. Tiang tersebut adalah tiang-tiang Islam.

Tali itu adalah urwah al wutsqa (tali yang kokoh). Engkau berada

dalam Islam ketika akan meninggal'. Laki-laki tersebut adalah

Abdullah bin Salam."
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Khalifah berkata kepadaku, Mu'adz menceritakan kepada kami,
Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dari Muhammad, eais bin
Abbad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Salam, dia menggunakan
kata' washiif sebagai ganti' minshaf .

il i' 'r-b'qi e.ilt *i ,iu yri *i;"1 oi i * *
.",, o.. ,rc.,,t',Ftj t;: tr-;'l-lfuil i4vf ,iui ^; ir q, t*

t . .t z :. -"6J- 
"tr, ,v U ok b! t.,lts W. Cllr e')i.',131 ,Jrs,, t.*

r, ri;-e'6 )"'; l:- ; ;* biri r ,p 'elt uit;
.- ir aX'rL J)j;:rr; fr, ;.lt f"+ l':

3814. Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dia berkata,
"Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam RA. Dia
berkata, 'Tidakkah engkau mau datang agar aku memberimu makan
sawiq serta kurma dan engkau masuk dalam rumah?' Kemudian dia
berkata, 'Sesungguhnya engkau berada di negeri yang merajalela
praktik riba. Jika engkau memiliki hak (piutang) pada seseorang, lalu
dia menghadiahkan kepadamu satu bawaan jerami, atau satu bawaan
sya'ir, atau satu bawaan qattu (enis tumbuh-tumbuhan untuk
makanan hewan), maka itu adalah riba'."

An-Nadhr, Abu Daud, dan Wahab, dari Syu,bah, tidak
menyebutkan 'rumah'.

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan Abdullah bin Salam RA). Yak{ti Ibnu Al Harits,
dari bani Qainuqa'. Mereka adalah keturunan yusuf Ash-Shiddiq.
Nama Abdullah bin Salam pada masa jarrihyah adalah Al Hushain.
Lalu Nabi SAW memberinya nama Abdullah. Keterangan ini
diriwayatkan Ibnu Majah. Abdullah bin Salam termasuk sekutu
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l{hazraj dari kaum Anshar. Dia masuk Islam pada saat pertama Nabi

SAW masuk Madinah. Kejadian itu akan disebutkan pada bagian awal

kisah tentang hrjrah.

Menurut Ad-Dawudi, Abdullah bin Salam turut dalam perang

Badar. Pernyataan serupa sebelumnya pernah dilontarkan Abu

Arubah. Namun, Abu Arubah menyendiri dengan pernyataannya itu

selain juga tidak akurat. Disamping itu, mereka yang mengatakan

bahwa Abdullah bin Salam masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi SAW

wafat adalah tidak benar. Dia meninggal pada tahun 43 H.

Hadits pertama pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari

Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Abu An-Nadhr (mantan budak

Umar bin Ubaidillah), dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari

bapaknya. Pada riwayat ini disebutkan, 'Dari Abu An-Nadhr',

sementara dalam riwayat Abu Ya'la dinukil dari Yahya bin Ma'in,
dari Abu Mishar, dari Malik, "Abu An-Nadhr menceritakan

kepadaku." Kemudian pada riwayat ini disebutkan juga, 'Dari Amir',
sementara dalam riwayat Ashim bin Matrja', dari Malik, yang dikutip

Ad-Daruquthni disebutkan, "Dia berkata, 'Aku mendengar Amir bin

Sa'ad'."

^; ,f (Dari bapalorya). Dalam riwayat Ishaq bin Ath-Thabba'

dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, "Aku mendengar

bapakku."

... ii^-, J (Alil tidak pernah mendengar...). Dalam hal in

terjadi kemusykilan, karena Nabi SAW telah mengatakan kepada

sejumlah sahabat bahwa mereka adalah penghuni surga selain

Abdullah bin Salam. Selain itu, cukup jauh pula kemungkinan bila

dikatakan bahwa Sa'ad tidak mengetahui hal itu. Kemusykilan ini
mungkin dijawab bahwa Sa'ad tidak ingin merekomendasi dirinya

sendiri. Sebab dia termasuk diantara sepuluh orang yang dijamin

masuk surga. Namun, jawaban ini dapat ditanggapi, bahwa alasan itu

tidak mengharuskannya untuk menafikan hal serupa pada selain

dirinya. Namun nampak bagiku, bahwa Sa'ad berkata demikian
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setelah kematian orang-orang yang diberi kabar gembira akan masuk

Surga. Sebab Abdullah bin Salam hidup sesudah mereka dan tidak ada

yang hidup bersamanya --diantara seorang orang yang drjamin masuk

surga- selain Sa'ad dan Sa'id. Pandangan ini dapat disimpulkan dari

perkataannya, "Berjalan di muka bumi." Dalam riwayat Ishaq bin

Ath-Thabba' dari Malik, yang dikutip Ad-Daruquthni, l-lt L.!; f
e-Lir ,yi',t'si,#?.i];u- et yio, ,,l:a (Aku tidatk *rnd":ngo,

Nabi SAW mengatakan kepada yang hidup berjalan di muka bumi,

'sesungguhnya dia termasuk penghuni surga '.). Dalam riwayat Ashim

bin Mahja' dari Malik disebutkan, e ,ttj.J/- lU"ngotakan kepada

seorang laki-laki yang hidup). Semua ini mendukung pendapat yang

saya kemukakan.

Akan tetapi dalam riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Sa'id bin
Daud, dari Malik, terdapat keterangan yang menggoyahkan

pandangan tersebut. Sebab dia menukilnya dengan lafazh, {t'd*
,- i' p_ rl F ,yi tt ^ily \i4 y\ l},i ) ,,):g-'a.u.: * n' ,rv

?tJ (Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Aku tidak mengatakan

kepada seseorang di antara yang hidup, bahwa dia termasuk

penghuni surga, kecuali kepada AbduUah bin Salam). Sampai pula

kabar kepadaku bahwa beliau bersabda, A$t )UJat (Dan Salman Al

Farisi). Namun, redaksi seperti ini munkar. Kalaupun akurat maka

dihapami bahwa Nabi SAW mengucapkannya sejak awal sebelum

selain Abdullah diberi kabar gembira berupa surga.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari jalur Mush'ab bin

Sa'ad dari bapaknya, e't # ,11U,J*" Pt y A' ,,I; 4t ?
p>u: d+. inr i-? a* pi ,z4j;t Jif :r (Aku mendengar Nabi SAll

bersabda, 'Akan masuk kepada kalian seorang laki-laki penghuni

surga'. Lalu masuk kepada mereka Abdullah bin Salam). Hal ini
menguatkan riwayat mayoritas dan melemahkan riwayat Sa'id bin
Daud.
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l-rjJt ,i"tl a-lr i.tl.6 )6 rs,;\1r 'j6 (Aku ticlak tahu, Matik

mengucapkan ayat ataukah ia ada dalam hadits). Maksudnya, aku

tidak tahu; apakah pernyataan Malik bahwa ayat tersebut turun

berkenaan dengan kisah ini, berasal dari dirinya sendiri, atau

disebutkan melalui sanad hadits itu? Keraguan mengenai hal itu
bersumber dari Abdullah bin Yusuf (guru Imam Bukhari). Maka

mereka yang mengatakan bahwa keraguan tersebut berasal dari Al
Qa'nabi adalah tidak benar. Sebab Al Qa'nabi tidak disinggung di

tempat ini. Kemudian saya tidak melihat keraguan ini dinukil dari

Abdullah bin Yusul kecuali dalam riwayat Imam Bukhari.

Hadits ini juga dinukil Ismail bin Abdullah 
-yang 

bergelar

Ibnu Samawaih- dalam kitabnya Al Fawa'id, dari Abdullah bin
Yusuf, tanpa menyebutkan perkataan tersebut. Demikian juga dinukil
Al Ismaili melalui jalur lain dari Abdullah bin Yusuf. Begitu pula

diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam Yitab Ghara'ib Malik, melalui dua
jalur lain dari Abdullah bin Yusuf. Lalu dia meriwayatkan melalui
jalur ketiga dengan redaksi lain, tetapi hanya mengutip keterangan

tambahan tanpa menyertakan matan hadits. Lalu dia berkomentar, "lni
merupakan kesalahan."

Ibnu Mandah mengutip materi hadits beserta tambahannya

dalam kitab Al Iman dari Ishaq bin Sayyar, dari Abdullah bin Yusuf,
dia berkata, "Ishaq berkat4 'Aku berkata kepada Abdullah bin Yusuf,
sesungguhnya Abu Mishar menceritakan hadits ini kepada kami, dari

Malik, dan dia tidak menyebutkan tambahan yang dimaksud'." Dia
berkata, "Maka Abdullah bin Yusuf berkata, 'Sesungguhnya Malik
mengatakannya sesudah menceritakan hadits. Sementara saat itu aku

memegang catatanku. Maka aku pun menulisnya'."

Dari riwayat ini diketahui sebab perkataan Abdullah bin Yusuf
kepada Imam Bukhari, "Aku tidak tahu...."

Al Ismaili dan Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib Malik,
meriwayatkan hadits tersebut, dari Abu Mishar, Ashim bin Mahja',
Abdullah bin Wahab, dan Ishaq bin Isa, Ad-Daruquthni
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menambahkan, "Dan Sa'id bin Daud serta Ishaq Al Farawi" semuanya

dari Malik tanpa tambahan tersebut. Dia berkata, "Secara zhahir,

kalimat tersebut disisipkan dalam hadits bila ditinjau dari sisi ini."
Kemudian dalam riwayat Ibnu Wahab, yang dikutip Ad-Daruquthni,

tercantum penegasan bahwa ia berasal dari perkataan Malik.

Akan tetapi kalimat yang dimaksud telah dinukil dalam hadits

Ibnu Abbas, yang dikutip Ibnu Mardawaih, dan dari hadits Abdullah

bin Salam sendiri, yang dikutip At-Tirmidzi. Hadits Abdullah bin

Salam ini diriwayatkan juga Ibnu Mardawaih melalui beberapa jalur.

Begitu pula dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Auf bin Malik.

Semuanya menyatakan ayat tersebut turun berkenaan dengan

Abdullah bin Salam.

Asy-Sya'bi mengingkari riwayat yang dikutip Abd bin Humaid

dari An-Nadhr bin Syamuel, dari Ibnu Aun, bahwa ayat itu turun

berkenaan dengan Abdullah bin Salam, karena dia masuk Islam saat

Nabi SAW berada di Madinah, sementara surah yang terdapat ayat

tersebut termasuk surah Makkiyyah (turun sebelum hijrah).

Kesangsian ini dijawab Ibnu Sirin, bahwa tidak ada halangan bila
sebagian surah itu turun sebelum hijrah, dan sebagiannya lagi turun

sesudah hijrah. Pandangan ini ditandaskan Abu Al Abbas dalam kitab

Maqamat At-Tanzil, dia berkata, "Al Afuqaaf adalah surah Makkiyyah

(turun sebelum hijrah) kecuali ayat,'wasyahida syaahidun...' hingga

akhir, sebanyak dua ayat." Tidak ada juga halangan bila semuanya

adalah Makkiyyah. Namun, di dalamnya terdapat isyarat yang akan

terjadi setelah hijrah, yaitu kesaksian Abdullah bin Salam.

Abd bin Humaid menyebutkan dalam Tafsir-nya dari Sa'id bin

Jubair, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Maimun bin

Yamin. Sementara dalam Tafsir Ath-Thabari, dari Ibnu Abbas,

disebutkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Ibnu Salam dan

Umair bin Wahab bin Yamin An-Nadhari. Kemudian dalam tafsir

Muqatil disebutkan bahwa namanya adalah Yamin bin Yamin. Tentu

saja tidak ada halangan bila ayat itu turun berkenaan dengan semua

yang disebutkan.
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#-ri (Tidaklah patut).Ini adalah pengingkaran Ibnu Salam

kepada mereka yang memastikan dirinya masuk surga. Seakan-akan

Ibnu Salam tidak mendengar hadits Sa'ad sementara sahabat lainnya

mendengarnya. Mungkin juga dia mendengarnya, tetapi tidak mau

dipuji sebagai sikap tawadhu'. Ada pula kemungkinan sebagai

pengingkaran kepada orang yang bertanya kepadanya. Karena dia

merasakan keganjilan atas berita yang sampai kepadanya. Maka Ibnu

Salam memberitahukan bahwa tidak ada yang perlu dianggap aneh

tentang kisah mimpinya yang dia ceritakan. Dia mengisyaratkan

dengan perkataan itu, tidak patut bagi seseorang mengingkari sesuatu

yang dia tidak tahu, selama yang memberitahukan kepadanya adalah

orang yangjujur.

€Jg (Lalu didatangkan kepadalat minshafl. Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, "manshaf." Akan
tetapi versi pertama lebih masyhur, dan artinya adalah pembantu.

, . '..'.1. li-i-b, bti'i-ibi (Washif sebagai ganti minshoJ). Maksudnya,

Mu'adz (periwayat nualt, ini dari Abdullah bin Aun) menukil hadits

seperti yang dinukil Azhar As-Samman. Dia mengganti kata minshaf
dengan kata washif. Namun, keduanya memiliki makna yang sama.

Sebab washif adalah pembantu yang masih kecil, baik laki-laki atau

perempuan.

qlti- 4 4, i- i#:'':,6 (Aku terbangun dan tali itu berada di

tanganku). Maksudnya, dia terbangun ketika sedang memegang tali.
Bukan berarti dia terbangun dan tali tersebut berada di tangannya.

Tapi bila dipahami secara zhahir juga tidak mustahil dalam kekuasaan

Allah. Hanya saja makna paling kuat adalah yang pertama. Kemudian
juga yang dimaksud bekasnya ada di tangannya. Misalnya, dia

terbangun dan tangannya sedang tergenggam.

i* U i' ip S"}t'lrs'1 (Laki-taki tersebut adatah Abdultah bin

Salam). Ini adalah perkataan Abdullah bin Salam. Tidak ada larangan
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jika dia mengatakan demikian dan maksudnya adalah dirinya sendiri.

Namun, ada juga kemungkinan itu berasal dari perkataan periwayat.

?)t (Dari bapaknya). Dia adalah Abu Burdah bin Abu Musa

Al Asy'ari.

/ e(Di rumah). Tanda 'tanwin 'pada kata'baitin' berfungsi

sebagai pengagungan. Adapun sisi keagungannya, bahwa Nabi SAW

masuk kepadanya. Bagian inilah yang menjadikan hadits tersebut

dimasukkan sebagai keutamaan Ibnu Salam. Atau karena perintahnya

untuk tidak menerima hadits orang yang berutang adalah sebagai

sikap wara'.

lJ 4rv'1J;' ,ctur|fillSesungguhnya 
engkau berada di suatu

negeri yang merajalela perbuatan riba). Negeri yang dimaksud

adalah Irak.

J: UY (Sesungguhnya itu adalah riba). Ada kemungkinan ia

adalah pendapat pribadi Abdullah bin Salam. Adapun para ahli fikih
memasukkannya sebagai riba jika disyaratkan dalam akad. Tapi tentu

saja lebih utama jika ditinggalkan.

4r niA ,f -,ur, ti$ rfu'Pt f i lj Qq"-r'{odhr, Abu Daud,

dan Wahab, dari Syu'bah, tidak menyebutkan kata 'rumah).

Maksudnya, perkataan Sulaiman bin Harb dari Syu'bah, 'Dan masuk

dalam rumah'. Sementara itu dalam riwayat Abu Usamah dari Buraid

bin Abdullah, yakni Ibnu Abi Burdah, dari kakeknya Abu Burdah,

dalam pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur'an dan Sunnah,

disebutkan, oib.l' ,p i' i-l ya/ ?n qlV,6 )/t Ji,y:
'&t @"rongkatlah ke tempat tinggalku, aku akan memberimu minum

dari gelas yang digunakan minum oleh Rasulullah SAW).
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20. Pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah dan Keutamaan

Khadijah RA.

3815. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, aku mendengar

Abdullah bin Ja'far, dari Ali bin Abi Thalib RA berkata, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "sebaik-baik wanitanya adalah Maryam dan

s ebaik-baik wanitanya adalah Khadii ah. "

y\t J:""';).;?]t ;c L't 6 :'.)v W il' 'o^1.t 
^*.G *

ei * a., e\:fr 
'oi,):t'.sJi,6G &'-'t G *j

;r ilr 'C4 ,sr-',sf1 ;; a -i, tl:fr tf ir t;i', ,a!'x-

:p-t;Wrixyi
3816. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku tidak pernah cemburu

terhadap Nabi SAW karena seorang wanita, sebagaimana

kecemburuanku terhadap Khadijah. Dia telah meninggal sebelum

beliau menikahiku. Karena aku biasa mendengar beliau menyebutnya.

Allah memerintahkan beliau untuk memberinya kabar gembira berupa

rumah yang terbuat dari qashab. Terkadang beliau menyembelih

kambing lalu menghadiahkan kepada sahabat-sahabatnya dari

kambing itu yang mencukupi mereka."

. otl
LS LSW

1
1

i
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j t'; v;?1r ou L't u :Uu 
'.& 

i' o1; ^ :.a *
'L-ju ';(t *j *\t .u ^r 

J'y, *:F iqy
,7. o ol t,.. t. tl. t../.
-L)JUJJ--/-J

;;,'Hti 4 6:;,itf -,>tl-rr

3817.Dari Aisyah *n, O,u O"*u,u, ';; ,iAA. p".nut cemburu
terhadap seorang wanita sebagaimana kecemburuanku terhadap

Khadijah. Sebab Rasulullah SAW sangat sering menyebutnya."

Aisyah berkata, "Beliau menikahiku tiga tahun sesudah Khadijah
(meninggal). Beliau diperintahkan oleh Tuhannya 

-atau 
Jibril AS-

untuk memberinya kabar gembira berupa rumah di surga yang terbuat
dai qashab."

3818. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku tidak pernah cemburu
terhadap seorang diantara istri-istri Nabi SAW sebagaimana

kecemburuanku terhadap Khajidah padahal aku tidak melihatnya.
Akan tetapi Nabi SAW sering menyebutnya. Terkadang beliau
menyembelih kambing kemudian memotong-motong lalu mengirim
nya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sesekali aku berkata kepada

beliau SAW, 'Seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini selain
Khadijah?' Beliau menjawab, 'sesungguhnya dia itu begini dan

begitu, dan aku dikaruniai anak darinya'."
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; :tJii.?ut q, iii ,sjf i' ';).'ds i,Ss';+;t*4 *
i,*;'n #.,y" iJs\*:": *jy?'r S;'o;,

:*1 iiy'r*
3819. Dari Ismail, dia berkata, "Aku berkata kepada Abdullah

bin Abi Aufa RA, 'Apakatr Nabi SAW memberi kabar gembira

kepada Khadijah?' Dia menjawab, 'Benar, berupa rumah dari qashab,

tidak ada kegaduhan padanya dan tidak pula kepenatan'."

*t y ir' & d,*b J,,iG ;; hr 'eb:,i;) 
dj *

'ri V-;a'ri !t;y + is1 t1;;'e i ^;-* o.r.i, ilr J';:, U ilw

#,6|fi:: ,qi6:, u?frttA,'Gu'#, e 6r; ,iat;
:*1 ity.',;*i,4qyt €

3820. Dari Abu Hurairatr RA, dia berkata, "Jibril datang kepada

Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang

membawa bejana yang berisi lauk pauk, atau makanan, atau minuman.

Apabila dia telah sampai kepadamu maka sampaikan salam kepadanya

dari Tuhannya dan dariku. Lalu berilah dia kabar gembira berupa

rumah di surga dai qashaD. Tidak ada kegaduhan padanya dan tidak
juga kepenatan."

L^jf- A;?'*ass'c;,,Ct 
'Uu 

q; hr 'eruG f
CIi-J t€,v,4G ruei,r J?,ffi &' J';| ,* -i .J,-o. .v - .

JL-;.L ,r i# v ix 11 :'.ili L'F 'uu .r:u';i:r i,rta
,, ot ,', ou 1.W t'; 

^t'AJ.i.i 
i; ,j,fur ur',-Sl^ U,gt et:;; 

"r;:rs
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3821. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Halah binti Khuwailid

-sudara 
perempuan Khadijah- minta izin (masuk) kepada

Rasulullah SAW. Beliau mengenal cara Khadijah minta izin, maka

beliau tampak senang seraya mengatakan,'Ya Allah, Halah'. " Aisyah
berkata, "Aku cemburu dan berkata, 'Apa yang engkau ingat pada

salah seorang wanita tua Quraisy, kedua tepi mulutnya merah, dan

meninggal sejak lama. Allah telah menggantikan untukmu yang lebih
baik darinya'."

Keterangan Hadits:

A-'ta (Khadijah). Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi

SAW. Namanya adalah IGadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul
Uzza bin Qushay. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada

Qushay. Dia paling dekat dengan Nabi SAW dari segr nasab

dibanding istri-istri beliau yang lain. Nabi SAW tidak menikahi
wanita keturunan Qushay selain Khadijah dan Ummu Habibatr.

Pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah berlangsung pada tahun ke-
25 dari kelahiran beliau menurut jumhur ulama. Adapun yang

bertindak sebagai wali pada saat itu adalah bapaknya Khadijah yang

bemama Khuwailid. Keterangan ini disebutkan Al Baihaqi dari hadits
Az-Zuhi dari Ammar bin Yasir. Versi lain mengatakan bahwa yang
menjadi wali saat itu adalah paman Khadijah yang bemama Amr bin
Asad seperti disebutkan Al Kalbi. Ada juga yang berpendapat bahwa
yang menjadi wali saat itu adalah saudara laki-laki Khadijah yang

bernama Amr bin Khuwailid. Pendapat terakhir ini disebutkan Ibnu
Ishaq.

Sebelum dinikahi Nabi SAW, Khadijah adalah istri Abu Halah
bin An-Nabbasy bin Zarurah At-Taimi, sekutu bani Abdu Ad-Dar.
Para ulama berbeda tentang nama Abu Halah. Menurut Az-Zabair,
namanya adalah Malik. Sementara Ibnu Mandah meriwayatkan batrwa

namanya adalah Zararah. Ada pula yang mengatakan namanya adalah
Hindun. Pendapat terakhir inilah yang ditandaskan Al Askari. Namun,
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Abu ubaid meyakinkan bahwa namanya adalah An-Nabbasy. Dia

(Abu Halah) memiliki anak yang bernama Hindun dan riwayatnya

sempat dinukil Al Hasan bin Ali, dimana Al Hasan berkata, "Pamanku

dari pihak ibu menceritakan kepadaku", sebab dia (Hindun) adalah

saudara Fathimah, dari pihak ibunya. Kemudian Hindun memiliki lagi

seorang anak bernama Hindun. Demikian disebutkan Ad-Daulabi dan

selainnya. Maka berdasarkan pendapat Al Askari, dia (Hindun yang

terakhir) termasuk orang yang kesamaan nama dengan bapaknya dan

kakeknya. Abu Halah meninggal pada masa jahiliyah. Sebelum

dinikahi Abu Halah, Khadijah pernah diperistri Atiq bin A'idz Al

Makhzumi.

Sebelum Nabi SAW menikahi Khadijah, beliau pemah pergi

memperdagangkan harta Khadijah ke Syam. Maka pembantu

Khadijah yang bemama Maisarah melihat pada diri Nabi SAW

sesuatu yang membuatnya membujuk Khadijah agar menikah dengan

beliau. Az-Z:ubair berkata, "Khadijah pada masa Jahiliyah disebut

Ath-Thahirah (wanita suci)."

Khadijah meninggal pada bulan Ramadhan 10 tahun sesudah

kenabian, menurut pendapat yang paling benar. Ada juga yang

mengatakan 8 tahun sesudah kenabian atau 7 tahun sesudah kenabian.

Khadijah mendampingi Nabi sAw selama 25 tahun menurut pendapat

yang paling benar. Menurut Ibnu Abdil Barr selamaz4 tahun 4 bulan.

Akan disebutkan dari hadits Aisyah keterangan yang

mendukung pendapat yang paling benar, bahwa Khadijah meninggal 3

tahun sebelum Hijrah. Tentu saja peristiwa itu terjadi 10 tahun

sesudah kenabian, menurut pendapat yang benar. Di awal bab-bab

permulaan wahyu sudah dijelaskan pembenarannya terhadap Nabi

SAW sejak awal dan keteguhannya dalam memegang agam1 yang

menunjukkan keyakinannya, dan kebenaran tekadnya. Maka patutlah

jika dia menjadi istri beliau yang paling utama menurut pendapat yang

kuat. Pada pembahasan tentang cerita para nabi telah disebutkan

sebagian masalah ini ketika menyebutkan tentang Maryam.
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Al Fakihi menyebutkan dalam kitab Makkah, dari Anas, bahwa

Nabi SAW berada di sisi Abu Thalib, lalu beliau minta izin untuk
pergi kepada Khadijah dan Abu Thalib mengizinkannya. Kemudian
Abu Thalib mengutus pelayan wanita miliknya bemama Nab'ah. Abu
Thalib berpesan, "Perhatikan apa yang diucapkan Khadijah
kepadanya." Nab'ah berkata, "Aku melihat hal yang menakjubkan,

ketika Khadijah mendengar kedatangan beliau, maka dia keluar ke

pintu dan memeganglya lalu mendekap ke dada dan lehernya.

Kemudian Khadijah berkata, 'Ayah dan ibuku tebusannya. Demi

Allah, aku tidak melakukan yang demikian, akan tetapi aku

mengharap bahwa engkau nabi yang akan diutus. Jika engkau adalah

nabi tersebut, maka kenalilah hakku dan kedudukanku, lalu berdoalah

untukku kepada Tuhan yang akan mengufusmu'." Nab'ah berkata,

"Dia berkata kepadanya, 'Demi Allah, jika nabi tersebut adalah aku,

engkau telah melakukan perkara yang tidak akan aku sia-siakan

selamanya, jika dia adalah selainku, maka Tuhan yang engkau telah

berbuat ini untuknya tak akan menyia-nyiakanmu selamanya'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits-

hadits yang tidak tegas mendukung judul bab. Bahkan indikasinya
hanya disimpulkan dari konsekuensi perkataan Aisyah, "Aku tidak
pernah cemburu kepada seorang wanita", dan sabda beliau SAW,
"Aku dikaruniai anak darinya", dan lain-lain.

Hadils pertama, hadits ini dinukil Imam Bukhari dari

Muhammad, dari Abdah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari

Abdullah bin Ja'far, dari Ali RA. Adapun Muhammad adalah Ibnu
Salam, sebagaimana ditegaskan Ibnu As-Sakan. Sedangkan Abdah

adalah Ibnu Sulaiman.
'.....\...

F|, i.Ar'* ti; (Aku mendengar Abdullah bin Jafar). Dia

adati eUAutiatr bin Ja'far bin Abu Thalib. Dalam riwayat

Abdtxrazzaq dari Ibnu Juraij disebutkan; dari Hisyam bin Urwah, dari
bapaknya, dari Abdullah bin Az-Znbair, dari Abdullah bin Ja'far. Ilri
termasuk tambahan pada sanad yang muttashil. Karena pada riwayat
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di atas, Abdah menegaskan telah mendengar langsung dari Abdullah
bin Ja'far.

/.G ej i *'+ (Aku mendengar Ali bin Abu Thatib).Imam

Muslim mengutip dari Abu Usamah dari Hisyam disertai tambahan,

l$ur(Di Kufah). Kemudian para murid Hisyam sepakat menyebut

'Ali RA' pada sanad-nya. Namun, Muhammad bin Ishaq tidak
menyebutkannya. Dia menukil dari Hisyam, dari bapaknya, dari
Abdullah bin Ja'far, dari Nabi SAW. Riwayat ini dinukil juga oleh

Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, dengan redaksi yang

berbeda. Maka secara zhahir keduanya adalah dua hadits yang

berbeda. Pada sanad di atas terdapat periwayatan sesama tabi'in,
yakni Hisyam dari bapaknya, dan periwayatan sesama sahabat, yakni
Abdullah bin Ja'far dari pamannya (Ali bin Abu Thalib RA).

'a*;-te 
W.U. ti ,€.r, W,L",'p lSetait -baik wanitanya adalah

Maryam dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah). Al Qurthubi
berkata, "Kata ganti pada kalimat itu kembali kepada kata yang tidak
tersebut dalam kalimat. Namun ia dijelaskan oleh faktor luar, yaitu
kata 'dunia'." Ath-Thaibi berkata, "Maksud kata ganti pertama adalah

umat yang Maryam ada di dalamnya. Sedangkan kata ganti kedua
adalah umat ini."

Dia melanjutkan, "Oleh karena itu, Nabi SAW mengulangi
perkataan, demi mengingatkan bahwa hukum keduanya tidak sama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Imam Muslim dari
Waki' dari Hisyam 

-sehubungan 
dengan hadits ini- disebutkan,

.f\\?::At jld: :r::,ft (Waki'mengisyaratkan ke langit dan bumi).

Seakan-akan beliau hendak menjelaskan bahwa maksudnya adalah

wanita-wanita dunia, dan kedua kata ganti itu kembali kepada kata
'dunia'. Pendapat ini juga ditandaskan Imam Al Qurthubi.

Ath-Thaibi berkata, "Maksudny4 keduanya adalah sebaik-baik
wanita yang berada di bawah langit dan di atas permukaan bumi." Dia
melanjutkan, "Akan tetapi ia tidak dapat dijadikan penafsiran bagi

76 - TATTIUL BAARI



kata'nisaa'iha' (wanitanya), karena kata ganti 'ha' untuk mu'annats

(kata jenis perempuan), sementara langit adalah mudzakkar (kata jenis

laki-laki)."

Ada juga kemungkinan maksud kata ganti yang pertama adalah

langit, dan kata ganti yang kedua adalah bumi. Jika terbukti sabda

tersebut diucapkan ketika Khadijah masih hidup, maka rahasia isyarat

tersebut adalah bahwa Maryam telatr meninggal dan ruhnya dinaikkan

ke langit, maka ketika menyebut Maryam, beliau SAW

mengisyaratkan ke langit. Sedangkan Khadijah masih hidup dan

berada di bumi, maka ketika Nabi menyebutnya, beliau pun menunjuk

ke bumi. Namun, bila dikatakan bahwa sabda tersebut diucapkan

ketika Khadijah telah meninggal, maka yang dimaksud adalah

keduanya sebaik-baik yang naik dengan ruhnya ke langit, dan sebaik-

baik yang dimakamkan jasadnya di bumi. Artinya, isyarat tersebut

menunjukkan keduanya sekaligus.

Adapun yang nampak bagi saya (Ibnu Hajar) bahwa kalimat,

khairu nisaa'ila (sebaik-baik wanitanya) adalah kata penjelas yang

disebutkan di awal kalimat, dan maksud kata ganti 'nya' adalah

Maryarn. Maka seakan-akan beliau bersabda "Maryam sebaik-baik

wanitanya", yakni wanita pada zamannya. Demikian juga halnya

dengan Khadijatr.

Sementara itu, sejumlah pensyarah Shahih Bukhari, menegaskan

batrwa yang dimaksud adalatr wanita pada zamannya. Pandangan ini

didasarkan pada riwayat pada pembahasan tentang cerita para nabi

sehubungan kisatr Musa dan penyebutan Asiyah, dari hadits Abu

Musa, dari Nabi SAW, 1 i F,'r'U ,raa' 'q|F- lt 4 )elt 4|F
(Telah sempurna dari kaum laki-laki dalam jumlah yang banyak.

Namun, tidak sempurna dari kaum wanita, kecuali Maryam dan

Asiyah'5. Dalam hadits ini ditetapkan kesernpurna,rn bagi Asiyatr

sebagaimana ditetapkan bagr Maryarn. Maka pemyataan 'yang

terbaik' dalam hadits pada bab di atas tidak mungkin dipatrami secara

mutlak.
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Kemudian dinukil keterangan yang menafsirkan maksudnya. Al
Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ammar bin Yasir

dari Nabi SAw, :*,,* i"r'ibits t'*i:u,J:'Ay'i,i\{
ryd' (Sungguh Khadijah telah diberi keutamaan qtas wanita-wanita

umatku sebagaimana Maryam diberi keutamaan atas wanita-wanita

seluruh alam).Ia adalah hadits yang memillki sanad yang hasan.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Khadijah lebih utama daripada

Aisyah. Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan Aisyah tidak masuk

dalam kategori itu. Sebab pada saat Khadijah meninggal, usia Aisyah

baru sekitar 3 tahun. Maka kemungkinan yang dimaksud adalah

wanita-wanita yang sudah baligh. Sedangkan mereka yang belum

baligh saat itu; bisa saja mereka yang sudah ada atau yang akan ada.

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang shahift dan Al

Hakim dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, a-hjr );1 ,U.'SZli

?l: e;i *rlt A-e (Wanita penghuni surga yang paling utama

adalah Khadijah, Fathimah, Maryam, dan Asiyah). Ini adalah nash

(pernyataan tekstual) yang sangat jelas dan tidak bisa ditakwilkan.

Al Qurthubi berkata, "Tidak dinukil keterangan tentang salah

seorang di antara keempat wanita tersebut, bahwa dia adalah nabi,

kecuali Maryam. Sementara Ibnu Abdil Barr menukil melalui jalur

lain dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, "J+o, i:t 4dt :U.;1?
); ,,r'€J-y (Sayyidah (penghulu) wanita-wanita sekalian alam

adalah; Maryam, kemudian Fathimah, kemudian Khadijah, kemudian

Asiyah). Dia berkomentar, "Hadits ini hasan dan bisa menjawab

persoalan di atas." Dia juga berkata, "Mereka yang mengatakan

bahwa Maryam bukan Nabi telah menakwilkan hadits ini. Selain itu

bahwa kata'min' (dari) meski tidak disebutkan dalam redaksi hadits,

tetapi itulah yang dimaksud."l

I Maksudnya, pada hadits tersebut dan yang sepertinya harus disisipkartkata'min',
sehingga lafazh seharusnya adalah; Di antara sayyidah (penghulu) wanita-wanita
penghuni surga adalah... Pene{.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits kedua yang
menunjukkan urutan tidak akurat. Asalnya disebutkan Abu Daud dan
Al Hakim tanpa lafazh yang menunjukkan tertib urutan. Kemudian
hadits ini dijadikan pegangan mereka yang mengatakan bahwa
Maryam bukan nabi. Sebab dia disejajarkan dengan Khadijah. padahal

Khadijah bukan nabi menurut kesepakatan para ulama. Namun,
argumentasi ini dijawab bahwa kesamaan dalam kebaikan tidak
berkonsekuensi kesamaan pada semua sifat. Pembahasan berkaitan
dengan Maryam sudah disebutkan pada biografi dia dalam
pembahasan tentang cerita para nabi.

Hadits kedaa,Imam Bukhari menukil hadits ini dari Sa'id bin
Ufair, dari Al-Laits, dari Hisyam bin Urwatr, dari bapaknya, dari
Aisyah RA. Kemudian pada sanad ini Al-Laits mengatakan batrwa
Hisyam bin Urwah menulis surat kepadanya menceritakan hadits di
atas. Namun, Al Ismaili menukil dari jalur lain dari Al-Laits, dia
berkata, "Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku." Barangkali Al-
Laits bertemu Hisyam setelah menulis surat kepadanya, lalu Hisyam
menceritakan hadits itu langsung pada Al-Laits. Akan tetapi ada
kemungkinan madzhab Al-Laits menggunak m lafazh'menceritakan',
untuk hadits yang diceritakan kepadanya melalui surat. Al Khatib
telah menukil madzhab seperti itu darinya dalam kitab (Itumul Hadits.

*i y h' ,r,; d.:?;, ,*'.7 6 (Aku tidak pernah cemburu

kepada salah seorang istri Nabi sAn. Riwayat ini menetapkan
adanya sifat cemburu. Sifat ini ada pada diri wanita-wanita yang
utama. Terlebih lagi pada wanita-wanita yang derajatnya di bawah
mereka. Aisyatr merasa cemburu kepada istri-istri Nabi SAW yang
lain. Hanya saja kecemburuannya kepada Khadijah jauh lebih besar.
Dia juga menjelaskan penyebabnya, yaitu sikap Nabi SAW yang
seringkali menyebut Khadijatr. Pada riwayat berikutnya disebutkan
keterangan yang lebih jelas, p;t.46 jirr k bt Jy: fi riE ,t
(Karena s eringnya Rasulullah SAW menyebutnya).
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Penyebab kecemburuan wanita adalah karena mengkhayal ankan

bahwa kecintaan kepada selainnya lebih besar daripada kecintaan

terhadap dirinya. Dalam hal ini seringnya disebut menunjukkan

besarnya kecintaan.

Al Qurthubi berkata, "Maksud 'menyebutnya' adalah memuji

dan menyanjungnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwaylt An-Nasa'i.dari.,An-

Nadhr bin Syamuel, dari Hisyam disebutkan , W y.$j 6'$, f ) {,F U
(Karena seringnya beliau menyebutnya dan memujinya). Di sini kata

'memuji' disebutkan sesudah kata 'menyebut' yang merupakan

bentuk penyebutan kata yang khusus setelah kata yang umum. Hal ini

berkonsekuensi untuk memahami hadits tersebut lebih luas daripada

yang dikatakan Al Qurthubi.

,ftP-b(.,,qi Ufu (Dia meninggal sebelum beliau menikahiku).

Pada hadits sesudahnya disebutkan rentan waktu yang dimaksud.

Perkataan ini menunjukkan jika Khadijah hidup pada masa Aisyah

tentu kecemburuan Aisyah akan jauh lebih besar.

... 6'J;,ij'oi?s e;ii (Altah memerintahkan beliau untuk memberi

knbar gembira kepadanya...). Hal ini akan dijelaskan pada

pembahasan berikutnya. Ini juga termasuk faktor yang menyebabkan

Aisyah cemburu. Karena pengkhususan Khadijah dengan berita

gembira ini mengisyaratkan kecintaan Nabi SAW yang lebih besar

kepadanya. Dalam riwayat Al Ismaili dari Al Fadhl bin Musa dari

Hisyam bin Urwah disebutkan , ',;- zei;u o:JG U J,Jil;r b'$ 6

t' ,1-et y a' ,,ta Ut U,*. (Aku tidak pernah merasa iri
kepada seorang wanita pun sebagaimana aku iri kepada Khadijah

ketika Nabi SAW memberinya kabar gembira berupa rumah dari
qashab).

t-UJ')t nl (Pada sahabat-sahabatnya). Kata khalaa'il adalah

bentuk jamak dari kata khaliilah, artinya teman akrab. Ini juga
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termasuk penyebab kecemburan Aisyah. Karena perbuatan ini
menunjukkan kecintaan Nabi SAW yang terus-menerus terhadap

Khadijah. Sampai Nabi SAW pun terus memperhatikan sahabat-

sahabatnya.

"W-6 (Apa yang mencukupi merekn). Demikian yang dinukil

kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli dan Al
Hamawi disebutkan,'i#,--3-rj (Apa yang lapang bagi mereka). An-

Nasafi menukil dengan lafazh,'r*#- (M engenyangkan mereka). P ada

riwayat An-Nasafi ini tidak disebutkan kata, 6 (Apa).

Hqdits kaiga, Imam Bukhari menukil hadits ketiga ini dari

Qutaibah bin Sa'id, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Hisyam bin
Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Adapun Humaid bin
Abdurrahman adalah Ar-Ru'asi. Dia seorang periwayat yarrg tsiqah
(terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari,
kecuali hadits ini dan satu hadits lain dalam pembahasan tentang
Hudud (hukuman yang ditentukan).

'y ?furriiii s-'r\t, (Betiau menikahitu 3 tahun

sepeninggalnya)t. An-Nawawi berkata, "Maksud Aisyah adalah jarak
waktu antara Khadijah meninggal dunia dan saat Nabi SAW
berkumpul dengannya." Adapun akad nikahnya dilakukan lebih awai,
yaitu sekitar satu setengah tahun sepeninggal Khadijah, atau sekitar
itu.

-p>r-l.Jr e,p* ii-,*: "*'ii'o;ij getiau diperintah

Tuahnnya atau Jibril l,S). Keraguan ini berasal dari periwayat. Pada

hadits Abu Hurairah di bab ini disebutkan bahwa berita gembira itu
berasal dari Allah melalui lisan Jibril AS.

Hadits keempat dinukil Imam Bukhari dari Umar bin
Muhammad bin Al Hasan, dari bapaknya, dari Hafsh, dari Hisyam,
dari bapaknya, dari Aisyah. Bapak daripada Umar bin Muhammad bin
Al Hasan adalah Muhammad bin Al Hasan Al Asadi, dikenal dengan
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nama 'At-Tall'. Nama bapak daripada Al Hasan adalah Az-Zubait.

Umar berasal dari Kufah. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini dan yang lain pada pembahasan tentang

zakat. Dia termasuk guru Imam Bukhari.

Imam Bukhari menukil satu tingkat lebih bawah dibandingkan

hadits Hafsh bin Ghiyats. Sesungguhnya Imam Bukhari banyak

menukil dari anaknya (umar bin Hafsh) dan selainnya di antara murid-

murid Hafsh. Sementara pada hadits ini, jarak antara Imam Bukhari

dengan Hafsh ada dua periwayat. Kemudian jika dibandingkan

riwayat Hisyam bin Urwah berarti turun dua tingkat. Sebab Imam

Bukhari pernah mendengar riwayat langsung dari murid Hisyam bin

Urwah. Misalnya dalam pembahasan tentang memerdekakan budak,

Imam Bukhari berkata; Ubaid bin Musa menceritakna kepada kami,

dari Hisyam bin Urwatr... dari Abu Dzar. Faktor yang menyebabkan

lmam Bukhari mengutip riwayat yang memillkt sanad yang panjang

ini adalah redaksinya yang lebih lengkap dan tidak dikutip dalam

riwayat lain. Masalah ini akan saya sitir pada pembahasan mendatang.

4-1t 6j (Aku tidak melihatnya). Dalam riwayat Imam Muslim

melalui jalur ini disebutkan, ,l5l3i ls @lcu tidak bertemu dengannya).

Tapi saya tidak menemukan lafazh demikian kecuali pada jalur ini.
Namun, Imam Muslim menukil dat', Az-Zthri dari Urwah dari Aisyah

dengan lafazh, W 6it 6j (Atqt tidak pernah melihatnya sama sekali).

Masalah Aisyah melihat Khadijah adalah sesuatu yang mungkin.

Sedangkan masalah Aisyah bertemu Khadijah, dalam arti sempat

hidup satu masa, tidak diperselisihkan lagi. Sebab ketika Khadijah

meninggal dunia Aisyah telah berusia 6 tahun. Seakan-akan maksud

Aisyah menafikan 'penglihatan' dan 'pertemuan' adalah keberadaan

keduanya sebagai istri Nabi SAW dalam satu masa, yakni aku tidak

melihatnya ketika telah menjadi istri Nabi SAW, dan tidak juga

pernah bertemu dengannya saat tersebut. Pada 
;e.U_agial 

jalur hadits

yang dikutip Abu Awanah disebutkan, *\:Fbi $lc3'i^U1 loio

[AkyahJ telah meninggal sebelum beliau menikahiku).
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(Akan tetapi Nabi SAW

Abdullah Al 
P-ahl .dTi

Aisyah RA yang dikutip Ath-Thabarani disebutfuml, i6i-$ f 5 t5l ogj

6 :Y,t W :6 q'?1X- d @paOita menyebut Khadiiah, maka beliau

tidak pernah bosan memujinya, don memohonkan ampunan

untuknya).

...t-ii V"ij \orargkali aku berkata...). Semua ini merupakan

tambahan pada riwayat di atas. Imam Muslim, Abu Awanah, Al
Ismaili, dan Abu Nu'aim, mengutip dari Sahal bin Utsman, serta At-
Tirmidzi dari Abu Hisyam Ar-Rifa'i, semuanya dari Hafsh bin
Ghiyats, tanpa tambahan ini.

I i€jt rt5 t-$1 gesungguhnya dia begini dan begitu).

Maksudnya, dia seorang yang utama, seorang yang berpikiran
cemerlang, dan sebagainya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Masruq

dari Aisyah disebutkan, "Beliau SAW bersabda, ,i6' d, |5 \lg|.31

,tr\ir;iii ilr 4)t ,1rl uyr\iq,nrf6i ,orit oy.i3 \1,*oi
urtXr':lii (Dia beriman kepadaku di saat manusia kafir kepadaku, Dia

membenarkanku di saat manusia mendustaknnla4 dia membantuku
dengan hartanya di saat manusia tidak mau memberiht, dan Allah
memberiku rezeki darinya berupa anak dan tidak memberiku anak
dari wanita-wanita lain).

"rJt t4, ,!.uS t (Aku mendapatkan anak darinya). Semua anak

Nabi SAW berasal dari Khadijah, kecuali Ibrahim, karena dia adalah

anak budak beliau SAW yang bernama Mariyah. Di antara anak-anak

laki-laki beliau yang disepakati adalah Al Qasim, dan inilah yang

menjadi nama panggilan beliau. Al Qasim meninggal saat masih kecil
sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan anak-anak

perempuannya ada ernpat orang, yaitu Zainab, Ruqayyah, lJmmu
Kultsum, dan Fathimah. Menurut sebagian sumber bahwa Ummu
Kultsum adalah adik daripada Fathimah. Kemudian Nabi SAW
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mendapat seorang anak laki-laki lagi sesudah kenabian yang diberi

nama Abdullah. Dia dilahirkan sesudah kenabian dan biasa disebut

Ath-Thahir dan Ath-Thayyib. Namun, menurut pendapat lain bahwa

Ath-Thahir dan Ath-Thayyib adalah dua saudara Abdullah. Semua

anak laki-laki Nabi sAw meninggal ketika masih kecil menurut

kesepakatan.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Hafsh bin Ghiyats di akhir

hadits ini disebutkan, i::t iL;sut ,Hf '-t6 U"rl;:atA :a3j.b;.)tt

+ (Aisyah berkata, 'Suatu hari aku membuatnya marah dan aku

mengatakan Khadijah'. Maka beliau berkata, 'Sesunggultnya aku

diberi kecintaan kepadanya). Al Qurthubi berkata, "Kecintaan Nabi

sAw terhadap Khadijah ditunjang oleh faktor-faktor yang telah

disebutkan. Faktor-faktor tersebut sangatlah banyak dan setiap salah

satunya bisa menjadi sebab untuk mendatangkan kecintaan."

Di antara balasan Nabi SAW terhadap Khadijah di dunia adalah

beliau tidak menikahi wanita lain selama Khadijah masih

mendampinginya. lmam Muslim meriwayatkan dari Az-Zuhi dari

Urwah dari Aisyah, dia berkata, *b';J: * ittt t*'4t g')'n I
a'""c-56 s !, U;-.w (Nabi SAW tidak memadu Khadijah hingga dia

meninggal dunfa). Hal ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan

diantara ahli sejarah.

Semua itu menunjukkan keagungan, kedudukan, dan keutamaan

Khadijah. Dia telah membuat Nabi SAW merasa cukup dan tidak

butuh kepada wanita lain. Khadijah mampu mendampingi Nabi SAW

seorang diri dalam waktu dua kali lipat dibanding masa dimana Nabi

SAW didampingi oleh sejumlah istrinya. Nabi SAW hidup sesudah

menikah sekitar 38 tahun. Beliau didampingi Khadijah selama 25

tahun atau sekitar 213 dail seluruh masa beliau SAW dalam berumah

tangga. Meski waktunya cukup lama, Nabi SAW tetap menj aga hati

Khadijah daripada rasa cemburu, dan dari ulah para istri madu yang

mungkin membuat hati Khadijah tidak tenteram. Sungguh ini adalah
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keutamaan yang tidak dimiliki seorang pun di antara istri-istri beliau
SAW.

Di antara keutamaan yang hanya dimiliki Khadijah adalah
mendahului semua wanita umat ini dalam beriman. Dia telah merintis
sunnah tersebut bagr para wanita sesudahnya. Maka dia mendapatkan
pahala seperti pahala mereka yang masuk Islam sesudahnya,

berdasarkan sabda Nabi SAW,'z;;'t:"V ;,, (Balangsiapa membuar

sunnah yang baik..). Dari kaum laki-laki yang bersekutu dengan
IGadijah dalam keutamaan ini adalah Abu Bakar. Tidak ada yang
mengetahui berapa banyak pahala keduanya karena hal itu, kecuali
AIlah.

Imam An-Nawawi berkata, "pada hadits-hadits ini terdapat dalil
untuk menepati perjanjian, memelihara cinta kasih, menjaga
kehormatan istri baik hidup maupun mati, dan memuliakan sahabat-
sahabat istri tersebut."

Hadits helima, adalah hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang
kabar gembira bagi Khadijah RA.

el,rig (Dari Ismai).Dia adalah lbnu Abi Khalid.

"i\i ,fri i.lt $J Lii (Atat berkata kepada Abdullah bin Abi

A"f"-..). Ini termasuk riwayat tabi'in dari sahabat dengan cara,ardh
(merribacakan di depan gurunya). Ia tidak masuk kategori talqin
(pengajaran). Karena metode talqin tidak dalam bentuk pertanyaan.
Bahkan seorang murid hanya berkata kepada gurunya, "Katakanlah,
fulan menceritakan kepada kami tentang ini..." lalu dia menceritakan
hadits tanpa mengetahui haditsnya dan tidak juga mengetahui sifat
'adaalah (kwalitas agama) si murid. Bisa saja murid itu tidak menukil
secara akurat apa yang dikatakannya. Intinya menunjukkan sikap
tasahul (remeh) syaikh (guru). oleh karena itu, para ahli hadits
mencela orang yang melakukannya.
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nl;"'t y \t e',;t'jti. lvaui SAW memberi kabar gembira).

Ini adalah kalimat pertanyaan. Namun, kata tanyanya tidak disebutkan

secara tekstual.

'4 i;eS (Beliau menjawab, "Benar!")' Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan , .. . '€',SA ,-*l U i|i;r' 
'r%. lfnaayah diberi

lrabar gembira berupa rumah daripada qashab. Beliau menjawab,
,Benar!,...). Lalu disebutkan dalam riwayat Jarir dari Ismail, bahwa

mereka berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa disebutkan, "ceritakan

kepada kami apa yang disabdakan Nabi SAW tentang Khadijah." Dia

berkata, ..Beliau bersabda, 'Berilah kabar gembira kepada Khadijah."

Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Demikian tercantum pada bab-

bab tentang Umrah dalam kitab Shahih Bukhari.

f e(Dari qashab).Ibnu At-Tinberkata, "Maksudnya adalah

mutiara berlubang dan luas bagaikan istana yang kokoh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ath-Thabarani dalam

kitab Al Ausath melalui jalur lain dari Ibnu Abi Aufa disebutkan, ,4
,t
j'3llr ,*S (Yatmi qashb mutiara). Masih dalam riwayat beliau di kitab
'Al 

Kabir dari hadits Abu Hurai rah, ai$ il"i'U 4. (Rumah dari

mutiara berlubang). Asal riwayat ini terdapat dalam Shahih Muslim.

Ath-Thabarani menukil juga di kitab Al Ausath, dari hadits

Fathimah, dia berkata , ,44 
"C 

,i,t ,Ay Ji'tt 1' 
jr-, U C

cr';4\ lptt'rltu lrult ,*:"at'u 1 :Jti t*it ru ;,ni :i (Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, dimanakah ibuku Khadijah?' Dia

menjawab, 'Di rumah dari qashab'. Aku bertanya, 'Apakah qashab

yang kita kenal ini?' Beliau meniawab, 'Tidak, tapi dari qashab yang

diukir dengan intan, mutiara, danyaqut'-).

As-suhaili berkata, "Rahasia penggunakan kata qashab dan

bukan lu'lu'ah (mutiara), karena pada kata qashab terdapat

kesesuaian, dimana Khadijah memonopoli qashab as-sabq (ruas
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terdahulu), karena sikapnya bersegera menyambut keimanan sebelum

yang lainnya. Untuk itulah terjadi kesesuaian ini dalam semua hadits

di atas."

Penggunaan kata 'qashab' memiliki kesesuaian lain, yaitu

kesamaan sebagian besar ruas-ruasnya. Demikian juga Khadijah

memiliki sikap lurus yang tidak dimiliki selainnya. Dia penuh

kesungguhan membuat beliau SAW ridha dengan segala upaya yang

mungkin. Tidak pernah tampak darinya sesuatu yang membuat beliau

SAW marah sebagaimana terjadi pada istri-istri beliau yang lain.

Adapun kata, 'rumah', Abu Bakar Al Iskaf dalam kitab Fawa'id
Al Akhbar mengomentari, "Maksudnya, adalah rumah tambahan,

selain yang disiapkan Allah untuknya sebagai balasan amalannya.

Oleh karena itu dikatakan, &'\-2i 1 (Tidak ada kepenatan padanya).

Sementara As-Suhaili berkata, "Penyebutan 'rumah' memiliki makna

yang sangat halus. Yaitu bahwa dia (Khadijah) adalah ibu rumah

tangga sebelum kenabian dan kemudian menjadi ibu rumah tangga

dalam Islam seorang diri. Tidak ada rumah Islam dimuka bumi --di
hari pertama Nabi SAW diutus- selain rumahnya. Hal ini juga

termasuk keutamaan yang tidak dimiliki yang lain." Dia juga berkata,

"Pada umumnya, balasan perbuatan disebutkan sesuai perbuatan itu
meskipun hakikatnya lebih mulia. Oleh karena itu, hadits tersebut

menggunakan kata'rumah' bukan'istana'."

Penyebutan 'rumah' memiliki makna lain, yaitu bahwa asal

muasal ahli bait Nabi SAW kembali kepadanya, berdasarkan

penafsiran firman Allah dalam surah Al Ahzaab [33] ayat 23, i"f 61

.-;j' 'p|;';t 
nS::-; +i-J ?nr ls"rrnggrhnya Altah hendak

menghilangkan dosa dari kamu wahai ahli bait), Ummu Salamah

berkata, ;.-lJl ;, ',;Jtl 
V'tryC ej f io' ,r,; 'uir o:su1 il

,-i $f ::'J'*'ftUt ;|lui |S"r'iw (Ketika ayat ini turun, Nabi SAW

memanggil Fathimah, Ali, Hasan, dan Husain, lalu beliau menutupi

mereka dengan kain seraya mengucapkan, 'Ya Allah, mereka itu ahli
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baitku'). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya.

Sementara asal muasal ahli bait mereka itu kembali kepada Khadijah.

Hasan dan Husain berasal dari Fathimah, dan Fathimah adalah putri

Khadijah. Adapun Ali tumbuh di rumah Khadijah sejak kecil

kemudian menikahi anak perempuan Khadijah. Maka tampaklah

bahwa ahli bait Nabi SAW kembali kepada Khadijah bukan selainnya.

i= 'n't )J $.|fu ) (Ticlak ada kegaduhan padanya dan tidak

ada kepenatan). Shakhab adalah teriakan dan pertengkaran dengan

mengeraskan suara. Sedangkan Nashab adalah kelelahan. Namun, Ad-

Dawudi mengemukakan pendapat yang cukup ganjil. Dia berkata,

"shakhab adalah aib (cacat) dan nashab adalah bengkok." Penafsiran

ini tidak didukung dari segi bahasa.

As-Suhaili berkata, "Kesesuaian penafian kedua sifat ini

-yakni 
pertengkaran dan kepenatan- adalah ketika diajak kepada

Islam, Khadijah langsung menyambut dengan suka rela, tanpa

mengeraskan suara, melakukan pertengkaran, maupun kelelahan.

Bahkan Khadijah menghapus semua kepenatan dari beliau SAW,

menenangkannya dari kengerian, dan memudahkan untuknya semua

kesulitan. Maka sangat tepat bila sifat rumah yang dikabarkan

kepadanya oleh Tuhannya setimpal dengan perbuatannya.

Hadits keenam, adalah riwayat Abu Hurairah tentang Jibril
yang menyampaikan salam dari Allah untuk Khadijah RA.

t ,, \,-.iin ilt 'ri+j{i-l grifi (Dari Abu Hurairah). Dalam riwayat

Imam Muslim dari Ibnu Numair dari Ibnu Fudhail melalui sanad di

atas disebutkan, "Aku mendengar Abu Hurairah."
r. o o -i

,P-r.. oil Qibril datang). Dalam riwayat Sa'id bin Katsir yang

dikutip etfr-fnaUarani disebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung

ketika Nabi SAW berada di goa Hira'.
, .,. tl.,L.ji i-, bi-lc t! (ni Khadijah telah datang). Dalam riwayat

Muslim disebutkan , ','L:|i'tJl 1f"Un mendatangimu), yalai menuju
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kepadamu. Adapun lafazh berikutnya, '&1e $$ lApabila dia datang

kepadamu), yakni apabila dia sampai kepadamu.

"qr.J "ri iw i1 iq ylui (Bejana yang terdapat padanya lauk

pauk, atau makanan, atau minuman). Keraguan ini berasal dari
periwayat. Hal serupa dinukil juga oleh Imam Muslim. Sementara

dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, Qrr31i4 iiiril ^ "t (Ot

dalamnya lauk pauk, atau makanan dan minuman). f.rnuaiun dalam
riwayat Sa'id bin Katsir yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan
bahwa isi bejana itu adalah adonan yang telah dimasak.

,,fi43',?,i)r J.Jr tlibl,j$ (ucapkan atasnya salam dari

Tuhonnyo dan dariku). Ath-Thabarani menambahkan dalam

riwayatnya, i>t-Llr ,S-;b ,*ri*rt \:'efur ,L,Uvt (Khadijah

berkata, 'Dia Yang selamat, darinya keselamatan, dan atas Jibril
keselamatan)." Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Anas, dia
berkata, f.tlt W4a "rsli-itt oti>U, 

^10 
il' ,p '4,Ub Si gitrit

berkata kepada Nabi SAW, 'sesungguhnya Allah mengucapkan salam

kepada Khadtjaf'.). Yakni beritahukanlatr kepadanya. ;fu 'qJc,Jtui

U€T" !,*,riflr:-lr ir JHi-;*jifrt'*b *i,i#t (Maka

Khadijah berkata, "Sesungguhnya Allah As-Salam (Yang selamat),
atas Jibril keselamatan, dan otasmu wahai Rasulullah SAW
keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya). Ibnu As-Sunni
menambahkan dari jalur lain, irl: lJr ft i>r :lr '*; 4li lOan

keselamatan atas siapa yang mendengar, kecuali syetan).

Para ulama berkata, "Pada kisah ini terdapat bukti tentang
keluasan pemahaman Khadijah. Sebab dia tidak mengatakan, ,-jO1

{l3t lltas -Nya kes elamat an),seperti dilakukan sebagian sahabat saat

tasyahud, dimana mereka berkata, iE ior e U, FW ,i' ,V i#t
h.crr*,it tj'll ,i#r ji iirr of i,lu:'*i $emosa keselamatan atas

Allah, maka Nabi SAW melarang mereka seraya bersabda,
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'sesungguhnya Allah, Dialah As-Salam. Ucapkanlah; at-tahiyyatu

lillah [segala penghormatan milik AllahJ). Berkat kebenaran

pemahamannya, Khadijah memahami bahwa salam Allah tidak

dibalas, seperti dilakukan terhadap makhluk-Nya. Sebab "As-Salaam"

adalah salah satu nama Allah. Ia juga doa untuk mendapatkan

keselamatan. Kedua perkara ini tidak patut dikembalikan kepada

Allah. Maka seakan-akan Khadijah berkata, 'Bagaimana aku

mengatakan as-salam atas Allah, sementara "As-Salaam" adalah

nama-Nya, dari-Nya diminta, dan dari-Nya diperoleh'. Dan sini

disimpulkan bahwa tidak patut bagi Allah kecuali pujian, maka
jawaban salam kepada-Nya diganti dengan pujian atas-Nya. Setelah

itu, Khadijah membedakan apa yang sesuai bagi Allah dan apa yang

sesuai bagi selain-Nya. Dia berkata, ifut',hn ;Zl gon keselamatan

semoga atas Jibril). Kemudian dia berkata, iil..lr ',*t (dan semoga

keselamatan juga otasmu). Dari kisah ini disimpulkan tentang syariat

menjawab salam untuk yang mengirim salam dan kepada orang yang

menyampaikannya. Adapun yang nampak, Jibril hadir saat Khadijah

menjawab salam. Berarti dia telah menjawab salam Jibril dan Nabi

SAW sebanyak dua kali. Pertama secara khusus dan kedua secara

umum. Kemudian dia mengeluarkan syetan di antara yang mendengar.

Sebab syetan tidak patut mendapatkan doa tersebut."

Dikatakan, hanya saja Jibril menyampaikan salam tersebut dari

Allah melalui Nabi SAW, sebagai penghormatan terhadap beliau.

Demikian juga yang terjadi ketika Jibril menyampaikan salam kepada

Aisyah RA, dimana Jibril tidak menyampaikannya secara langsung,

bahkan salam tersebut disampaikan bersama dengan Nabi SAW.

Sementara itu, Jibril telah berbicara langsung dengan Maryam.

Menanggapi hal ini, sebagian mengatakan karena Maryam adalah

seorang nabi. Sebagian lagi mengatakan karena Maryam tidak

memiliki suami yang harus dihargai saat akan berbicara dengannya.

As-Suhaili berkata, "Kisah ini dijadikan dalil oleh Abu Bakar

bin Dawud untuk menunjukkan keutamaan Khadijah atas Aisyah.
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Sebab Aisyah hanya mendapatkan salam dari Jibril sendiri. Adapun

Khadijah mendapatkan salam dari Allah."

Ibnu Al Arabi mengklaim tidak ada perbedaan bahwa Khadijah

lebih utama dibanding Aisyah. Tapi pemyataannya ditolak karena

perselisihan dalam masalah itu telah ada sejak dahulu, meskipun

pendapat yang lebih kuat mengunggulkan Khadijah atas Aisyah

berdasarkan hadits ini dan dalil-dalil terdahulu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa di antara dalil yang tegas

menerangkan keutamaan Khadijah (atas Aisyah) adalah riwayat Abu

Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Al Hakim, dari hadits

Ibnu Abbas, dari Nabi SAW , t*ti't +" *e$r, iat ,yt :u",tosi
y *(\4/anita penghuni surga yang paling utama adalah Khadiiah

binti Khuwailid dan Fathimah binti Muhammad).

As-Subki Al Kabir (senior) berkata, seperti yang disitir
terdahulu, "Aisyah memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak

terhitung. Akan tetapi yang kita pilih dan menjadi keyakinan terhadap

Allah, bahwa Fathimah lebih utama, kemudian Khadijah, lalu

Aisyah." Adapun dalil yang menunjukkan keutamaan Aisyah adalah

riwayat-riwayat terdahulu pada bab tentang keutamaannya, yaitu

bahwa dia adalah sayyidah (penghulu) wanita-wanita mukminah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sebagian ulama yang kami
jumpai berkata, "Pendapat yang lebih tepat adalah menggabungkan

kedua hadits dan tidak melebihkan salah satunya dari yang lain." As-

Subki ditanya, "Apakah ada yang mengatakan bahwa salah seorang

istri Nabi SAW 
-selain 

Khadijah dan Aisyah- lebih utama daripada

Fathimah?" Dia menjawab, "Perkataan tersebut dilontarkan orang

yang perkataannya tidak dapat dijadikan pegangan. Dia adalah orang

yang mengunggulkan semua istri Nabi SAW atas seluruh sahabat

dengan alasan para istri tersebut akan berada pada derajat beliau SAW

di surga."
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Dia melanjutkan, "Perkataan ini tidak ada nilainya dan tidak

dapat diterima." Orang yang berpendapat seperti itu adalah Abu

Muhammad bin Hazm, dan kesalahan pendapatnya cukup jelas.

As-Subki berkata, "Istri-istri Nabi SAW sesudah Khadijah dan

Aisyah sejajar dalam segi keutamaan. Mereka adalah wanita-wanita

yang paling utama berdasarkan firman Allah dalam surah Al Ahzaab

[33] ayat 32,"ii11tr!rU.3r ',f -tl?'r1!-J lXalran tidaklah seperti

wanita-wanita tain," iitra koiio'n bertalcwa). Tidak ada

dikecualikan darinya kecuali mereka yang dianggap sebagai

seperti Maryam."

Di antara perkara yang disitir As-Subki, bahwa dalam riwayat

Ath-Thabarani dari Abu Yunus dari Aisyah, disebutkan;

Sesungguhnya Aisyah mengalami seperti yang dialami Khadijah,

yaitu mendapat salam dari Allah. Demikian pula jawaban yang

diberikan. Tapi riwayat yang dimaksud tergolong syadz (menyalahi

yang umum).

Hadits terakhir di bab ini dinukil dalam bentuk mu'allaq, karena

Imam Bukhari langsung berkatq "Dan Ismail bin Khalil berkata." Hal
ini tercantum dalam semua naskatr yang sampai kepada kami. Akan

tetapi sikap Al Mizzi menunjukkan batrwa Imam Bukhari menukilnya

dengan sanad yang maushul. Hadits tersebut juga dinukil Abu
Awanah dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali dari Ismail bin
Khalid. Sementara Imam Muslim menukil dari Suwaid bin Sa'id, dan

Al Ismaili dari Al Walid bin Syuja', keduanya dari Ali bin Mishar.

JJf-t, U-l ijri i*i'rir (Halah binti Khuwailid minta izin). Dia

adali ,u,rd*u p.r"*po* Khadijatr. Suaminya adalah Ar-Rabi' bin
Abdul Uzza bin Abdu Syams. Bapaknya Abu Al Ash bin Ar-Rabi',
yakni suami Zainab (putri Nabi SAW). Halah disebutkan para ulama

dalam deretan sahabat, dan memang demikian yang tampak dari

hadits. Dia hijrah ke Madinatr, karena peristiwa dia masuk menemui

Nabi SAW terjadi di Madinah. Tapi mungkin juga kejadian itu

yang

nabi
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berlangsung di Makkah ketika Aisyah bersama beliau pada sebagian

pe{alanannya.

Pada riwayat Al Mustaghfiri dari jalur Hammad bin Salamah

dari Hisyam melalui sanad di atas disebutkan, "Seorang anak

Iftadijah yang bernama Halah datang. Nabi SAW pun mendengar

perkataan Halah saat beliau istirahat siang. Akhirnya beliau terbangun

dan berkata, 'Halah... Halah'." Al Mustaghfiri berkata, "Adapun yang

benar, Halah adalah saudara perempuan Khadijah.';

Ath-Thabari meriwayatkan dalam kitab Al Ausath dari jalur
Tamim bin Zaid bin Halah dari Abu Halah dari bapaknya, bahwa dia

masuk menemui Nabi SAW saat beliau sedang tidur, maka beliau

terbangun dan mendekapnya ke dadanya, lalu beliau berkata,

"Halah... Halah..." Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr menyebutkan di
kalangan sahabat seorang yang bernama Halah bin Abi Halah At-
Taimi. Mungkin saja Khadijah memiliki seorang anak yang juga

bernama Halah.
'a"a9-o,lr;;:.,,r J'rp l\eUau mengenali cara Khadijah minta izin).

Maksudnya, beliau mengenali suaranya karena mirip dengan suara

Khadijah, maka beliau pun ingat Khadijah.

Adapun kata farta a berasal dari kata ar-ra'u yang artinya

terperanjat. Namun, maksud 'terperanjat' di sini adalah

konsekuensinya, yakni perubahan pada wajah. Pada sebagian riwayat

disebutkan irtaaha, maksudnya beliau SAW bereaksi karena gembira.

Sedangkan kalimat 'Allahummah haalah' (Ya Allah, Halah),

terdapat kata yang dihapus, dimana seharusnya; Ya Allah, jadikanlah

dia Halah. Atas dasar ini maka kata 'Halah' berada pada posisi nashb

(posisi dimana akhir suatu kata harus diberi bais fathah). Tapi
kemungkinan juga kata 'halah' adalah kata penjelas bagi pokok

kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya

adalah; Ya Allah, ini adalah Halah. Atas dasar ini maka lafazh'halah'
berada pada posisi ,o/o ' (posisi dimana akhir suatu kata harus diberi
bais dhammah). Dalam hadits dikatakan, "Barangsiapa mencintai

FATTIUL BAARI - 93



sesuatu maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kecintaannya

itu, yang mirip dengannya, dan yang berkaitan dengannya."

;p't' ",:t ,t:r-l,- (Merah kedua tepi mulut). Al Qurthubi berkata,

"Dikatakan, makna 'hamraa syidqain' (merah kedua tepi mulut) di

sini adalah putih kedua tepi mulut. Konon bangsa Arab

mengungkapkan 'putih' dengan kata 'merah'. Mereka tidak suka

menggunakan kata putih karena mirip penyakit belang. Oleh karena

itu, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, 'yaa humairaa' (wahai yang

kemerahan)." Namun, Al Qurthubi tidak bisa menerima pandangan ini

karena Aisyatr mengucapkannya dalam rangka merendahkan

Khadijah. Kalau maknanya seperti yang mereka katakan tentu

Khadijah akan menggunakan kata 'putih' untuk lebih menunjang

maksudnya. Al Qurthubi berkata, "Menurutku, maksud perkataan itu

adalah menisbatkan Khadijah sebagai orang yang sangat tua. Seorang

yang telah masuk pada usia lanjut namun masih kuat, niscaya akan

didominasi warna kemerahan yang cenderung coklat." Adapun yang

pertama kali dipahami, maksud syidqain (dua tepi mulut) di sini

adalah bagian dalam mulut. Aisyah menggunakan kata tersebut untuk

mengungkapkan keadaan Khadijah yang sudah kehilangan gigi,

sehingga tidak tersisa dalam mulutnya kecuali daging merah berupa

gusi dan selainnya. Makna inilah yang ditandaskan An-Nawawi dan

selainnya.
, ",\,I 

Q?n 
(t*.irt eUrif u (Allah telah menggantikan untukrnu yang

lebih baii darinya).Ibnu At-Tin berkata, "Sikap diam Nabi SAW atas

perkataan ini merupakan dalil keutamaan Aisyah atas Khadijah,

kecuali bila maksud 'yang lebih baik' di sini adalah keindahan fisik

dan usia muda." Namun, tidak ada keharusan, bila dalam riwayat ini

tidak dinukil jawaban Nabi SAW terhadap Aisyah, maka hal tersebut

tidak pernah terjadi. Bahkan kenyataannya, Nabi SAW telah

membantah perkataan Aisyah tersebut. Dalam riwayat Abu Najih dari

Aisyah yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani, sehubungan

dengan kisah ini disebutk *r, *-b ?t ap.l" Uiq( |.n ,lasO Uv
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*rlt ';; $;.ajii rt ,!,fru;&.eirt ,'ti ,-?;--zi ,';rlt (Aisyah

berkata, "Aku berkata, 'Allah menggantiknn untukrnu yang tua

usianya dengan yang muda'. Maka beliau marah hingga aku berkata,
'Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan

menyebutkan sesudah ini, kecuali dengan kebaiknn ). Riwayat ini juga

mendukung takwilan Ibnu At-Tin tentang kebaikan yang dimaksud.

lmam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan juga dari

Masruq, dari Aisyah, seperti kisah ini; Nabi SAW bersabda, ii,r ujC( r;

},-1J' ,-|J i1g: L-li 9 t; (Allah tidak pernah menggantikan

untukku yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku di saat

manus ia kafir kepadaku).

Iyadh berkata, "Ath-Thabari dan ulama lainnya berkata,

'Kecemburuan wanita dapat dimaklumi, karena Allah menetapkan

fitrah mereka seperti itu'. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mencegah

Aisyah." Kemudian Iyadh memberi tanggapan bahwa Aisyah
melakukannya karena usianya yang masih sangat belia. Barangkali

Aisyah RA belum mencapai usia baligh pada saat itu. Saya (Ibnu

Hajar) katakan, pernyataan Iyadh memiliki kemungkinan dibenarkan

meski tidak lepas dari kritikan.

Al Qurthubi berkata, "Kisah Aisyah tidak menjadi dalil untuk
menyatakan bahwa kecemburuan tidak memiliki sanksi atas apa yang

ditimbulkannya. Karena kecemburuan pada kisah tersebut hanyalah

bagian dari sebab. Pada saat itu terkumpul dalam diri Aisyah antara;

kecemburuan, usia muda, dan sifat manja."

Dia melanjutkan, "Pemberian maaf bagi Aisyah untuk

kecemburuannya saja merupakan pernyataan yang tidak dikuatkan

oleh dalil. Benar bahwa faktor yang mendorongnya mengucapkan

perkataan tersebut adalah kecemburuan, karena inilah yang dinyatakan

secara tekstual dalam perkataannya, 'aku pun cemburu'. Namun,

pemberian maaf mungkin untuk kecemburuan saja, dan mungkin juga

untuk kecemburuan serta sebab-sebab lainnya, seperti usia muda dan

sifat manja."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kecemburuan merupakan

perkara yang berdasarkan pernyataan tekstual. Adapun faktor usia

muda masih butuh pada dalil. Sebab Nabi SAW berkumpul bersama

Aisyah saat usianya 9 tahun. Usia seperti ini merupakan awal usia

baligh. Maka darimana diketahui bahwa Aisyah mengucapkan

perkataan itu di masa-masa awal Nabi SAW berkumpul bersamanya

di saat usianya 9 tahun? Sedangkan kemanjaan yang didorong rasa

cinta tidak menjadi alasan untuk memaafkan pelakunya dari tuntutan

hak orang lain. Berbeda dengan sifat cemburu, pelakunya patut

dimaafkan, karena mereka yang mengalaminya berarti tidak berada

pada puncak kesempurnaan akalnya. Oleh karena itu, seseorang yang

cemburu akan melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan ketika tidak

sedang cemburu.

21. Penyebutan Jarir bin Abdullah Al Bajati RA.

\,. - ). ., tc t . 'r,L '1 
t-. t*

Axt Ls-b) dll J-e J. J-? dt :dJ4 4:rs, :Ju .,*"l'J; oti. f,,

;lrvi ,Ui:i ,*'yL': y\t J* it J;, ,# 11 :'ob

.c*\\
3822. Dari Bayan, dari Qais, aku mendengamya berkata: Jabir

bin Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW tidak pemah

menghalangiku (bertemu dengannya) sejak aku masuk Islam, dan

tidaklah beliau melihatku kecuali tertawa."

,i { Jti"4. *ot ,L;'s 'i6 l' * i f r ,i *i
J;, d.J* .iUt a:stt')i *t^trti;At'iitf- ok, ,"^*rat

L:;t:Jvra'.G)t q: q, d;'e;i'b,*rf h' *:t
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f,Lj j ffi') ,v"y (*

3823- Dari Qais, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, '?emah di
masa jahiliyah terdapat satu rumah yang dinamakan dzul khalashah,

bahkan biasa dinamakan Ka'bah Yamaniyah atau Ka'bah Syamiyatr.

Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Apakah engknu mau

mengistirahatkanku dari dzul khalashah? "' Dia berkata, "Aku pun

berangkat kepadanya membawa 150 orang berkuda dari kaum

Ahmas." Dia berkata, "Kami merusaknya dan membunuh orang yang

kami dapati padanya. Kemudian kami datang kepada beliau dan

mengabarkan hal itu. Maka beliau berdoa untuk kami dan untuk kaum

Ahmas."

Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan Jarir bin Abdutlah At Bajali Rl). Maksudnya

Ibnu Jarir bin Malik, dari bani Anmar bin Arasy. Mereka

menasabkannya kepada ibunya yang bernama Bajilah. Nama

panggilannya adalah Abu Amr, menurut pendapat yang masyhur. Para

ulama berbeda pendapat tentang waktu dia masuk Islam. Namun,

pendapat yang paling benar adalah saat para utusan kabilah-kabilah

berdatangan kepada Rasulullah SAW, yaitu tahun ke-7 H. Sungguh

keliru mereka yang mengatakan bahwa dia masuk Islam 40 hari

sebelum Nabi SAW wafat. Kekeliruan mereka tampak dari riwayat

yang terdapat dalam kitab Ash-Shahih, l-j'ltl et * n' ,rp 4r'ol
4tJr o-a:Lr (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Jarir pada

saat haji wada', "Suruh manusia diam), padahal haji Wada' terjadi

lebih dari 80 hari sebelum Nabi SAW wafat. Jarir bin Abdullah
meninggal pada tahun 50 H, tetapi menurut sumber yang lain dia

meninggal sesudah itu.
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*'t y h' o,; i' iil ,f 6 (Rasulullah SAW tidak pernah

menghalangiku). Maksudnya, beliau tidak pernah melarangku

menemuinya apabila beliau berada di rumah dan aku minta izin

kepadanya. Bukan berarti dia bebas secara mutlak masuk ke rumah

beliau SAW seperti dipahami sebagian ulama. Mereka berkata,

"Bagaimana dia boleh masuk ke tempat wanita yang bukan

mahramnya tanpa hijab?" Lalu mereka berusaha memberi jawaban

yang terkesan dipaksakan. Mereka berkata, "Maksudnya adalah

masuk ke tempat majlis beliau SAW yang khusus bagi kaum laki-laki,

atau beliau SAW senantiasa memenuhi semua permintaan Jarir-"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kalimat, ,f 6 (Beliau tidak

menghalangiku) mencakup semua makna di atas, meskipun makna

terakhir cukup jauh dari makna yang seharusnya.
a-

|:* )! ;T, 11 (Dan tidaklah beliau melihatlu kecuali

tertawa).Dalam riwayat Al Humaidi, dari Ismail, disebutkan , '# 1l-

u,*i e (Kecuali tersenyum pada waiahku). Ahmad dan Ibnu Hibban

meriwayatkan dari Mughiratr bin Syabil, dari Jarir, dia berkata, L{

9r-,;u)i-3' c,G:j ,|,)tt'j * 4'j *tt'*:i zi.t;,sr u. oVt
',l,ti ,f ) *\'!its ,e ,'Sa riu.: y d, e yt Jbt eSi i 'ti.it
.iJ-ii 'zt-3 4s 's* 

,o-:i- rt5 -*'u h3 # ,yU" (Ketika aht

menghampiri Madinah, aku menghentikan untalru kemudian memakai

pakaianku (hullah) lalu masuk. Orang-orang pun memandangiku

dengan tatapan tajam. Aku berkata, 'Apakah Rasulullah SAW

menyebutkuT' Merekn menjawab, 'Benar, beliau menyebutmu dengan

sebutan sangat bagus. Beliau bersabda; Akan masuk kepada kalian

seorang laki-laki yang terbaik dari penduduk Yaman. Roman

wajahnya tampak seperti raja'.).

F|ri (Dari Qais). Sanad hadits ini berkaitan dengan sanad

hadits yang pertama.
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22. Penyebutan Hudzaifah bin Al Yaman Al Absi RA.

t; 4' ?f fi';;ik a,Uu W hr q?'^-,;.G *
;? ev;f 'u;1 .€t?i yt;? |:i ,,41ca" ,:^i ti
;a Ui :a;'>t:t ,y.L, r riy; A'L'p it;i -ltLu ,it?i
t ,^;-f iu;'';Ss p 411-r 11 ixte ,Uu".oi ,f ,.i,r

ht ,4 ;- ;- t qA'L €ut:":t;,*i'Sv.F, ir'

Adapun lafazh, "Ka'bah Yamaniyah" atau "Ka'bah Syamiyah",

dianggap sebagai pernyataan yang musykil. Karena kedua sifat ini
tidak mungkin dipadukan pada satu hal. Jawaban masalah ini dan

penjelasan kisah di atas akan kami kemukakan pada akhir pembahasan

tentang peperangan disertai pembahasan tentang "Ka'bah Yamaniyah"
dan "Ka'bah Syamiyah".

3824. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika perang Uhud kaum

musyrikin mengalami kekalahan yang nyata. Iblis berteriak, 'Wahai

hamba-hamba Allah, di belakang kalian'. Maka bagran depan mereka
kembali ke belakang dan berperang dengan bagian belakang.
Hudzaifah melihat dan ternyata dia mendapati bapaknya. Dia berseru,

'Wahai hamba-hamba Allah, bapakku. . . bapakku. . . "' Aisyah berkata,
"Demi Allah, mereka tidak menyingkir hingga membunuhnya."

Hudzaifah berkata, "Semoga Allah memberi ampunan kepada kalian."
Bapakku berkata, "Demi Allah, senantiasa pada diri Hudzaifah ada

sisa kebaikan dari kejadian itu hingga dia bertemu Allah Azza

Wajalla."

,2

Fsr
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Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan Hudzaifah bin Al Yaman Al Absi)' Nama Al

Yaman adalah Hisl bin Jabir. Dia dan bapaknya tercatat sebagai

sahabat Nabi SAW.

Kalimat, 'Belakang kamu', artinya bergeraklah ke belakang,

atau waspadai bagian belakang, atau pergilah ke bagian belakang.

Sementara kalimat, 'Tidak menyingkir', yakni mereka tidak

menghentikan usaha untuk membunuh. Penjelasan selanjutnya kisah

ini akan dikemukakan kembali pada pembahasan tentang peperangan.

ej'Jn (Bapakku berkata). Orang yang mengucapkan perkataan

ini adalah Hisyam bin Urwah. Dia menukil dari bapaknya seraya

memisahkannya dari hadits Aisyah. Dengan demikian sanad-nya

mursal.
,-..o,, l

' 'et- aJi;.,f Utj 6 (Senantiasa pada diri Hudzaifuh darinya).

Maksudnya, dari kalimat tersebut atau dengan sebab kalimat itu.

Adapun kalimat "Sisa kebaikan" disimpulkan bahwa perbuatan baik,

keberkahannya akan kembali kepada pelakunya sepanjang hidup.

Catatan:

Di tempat ini, penyebutan Jarir dan Hudzaifah dicantumkan

sesudah penyebutan Khadijah AS. Namun, pada sebagian naskah

disebutkan lebih awal dan itulah yang lebih tepat. Karena bila

dicermati, Imam Bukhari sengaja mengakhirkan penyebutan Khadijah,

sebab pada umumnya keadaannya berkaitan dengan keadaan Nabi

sebelum diutus menjadi Rasul.

Dengan demikian, Imam Bukhari menyajikan keutamaan-

keutamaan yang dinukil dengan baik. Ketika selesai membahas

tentang Khadijah maka dia melanjutkan kembali siratr dan peperangan

beliau SAW.
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23. Penyebutan Hindun binti Utbah RA

'J;, t 'Uu 
"^I'.;. ih L;r; ,Uu W i' 'e, **G *

. t o.

-t_]i ,4'j:""oiA_\ii:V ,yfi f,\i p ;".,rr u ar

li ;l.'"Ji :V,yi f ,\r rW JL ?';, &i c "i;*.V
J;r6.,UG ,yr* €!t'r?*.?:'Uu a3:? ,yfi;rV
',1 qjJt'",'"J;i';ti 6.'r'";t'[O ",t ,y; ori:- r-{ fu .nr

', | . \a

:\J;i'rYtI'' v 'iu YtV

3825. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Hindun binti Utbah datang

dan berkata, 'Wahai Rasulullah, dahulu tidak ada di permukaan bumi
ini yang paling aku sukai menjadi hina selain penghuni rumahmu.
Namun, hari ini tidak ada di permukaan bumi ini, penghuni rumah
yang lebih aku sukai menjadi mulia selain penghuni rumahmu'. Dia
berkata, 'Demikian juga, dan demi yang jiwaku berada di tangan-

Nya'. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufoan

seorang laki-laki suka menahan (kikir). Apakah ada dosa bagiku
memberi makan keluarga kami dari harta miliknya?' Dia berkata,
'Aku tidak melihatnya melainkan dengan cara yang ma'ru| (patut)."

Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan Hindun binti Utbah bin Rabi'aft). Yakni Ibnu
Abdi Syams. Dia adalah ibunya Muawiyah. Bapaknya terbunuh pada

perang Badar sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasan

tentang peperangan. Dia turut serta bersama suaminya pada perang

Llhud dan penuh antusias membunuh Hamzah (paman Nabi SAW),
karena telah membunuh pamannya (Syaibatr), serta ikut andil dalarn

pembunuhan bapaknya (Utbah). Akhirnyq Hamzah dibunuh oleh
Wahsyi bin Harb seperti akan dijelaskan pada hadits Wahsyr.
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Kemudian Hindun masuk Islam pada saat pembebasan kota Makkah.

Dia termasuk wanita yang cerdas. Sebelum dinikahi Abu Sufyan, dia

pemah marjadi istri Al Fakih bin Al Mughirah Al Makhzumi. Namun,

dia diceraikan suaminya. Lalu dia dinikahi Abu Sufyan dan

melahirkan anak. Dialah wanita yang berkata saat Nabi SAW
membaiat kaum wanita dan mempersyaratkan agar tidak mencuri dan

berzina, "Dan apakah wanita merdeka berzina?" Hindun meninggal

dunia pada masa khilafah Umar.

Pada semua riwayat disebutkan, iil-?iLij (Abdan berkata)

sehingga tampak seperti riwayat mu'allaq. Namun, perkataan Abu
Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj menunjukkan bahwa Imam

Bukhari meriwayatkannya melalui jalur maushul dai Abdan. Al
Baihaqi juga menukilnya dengan sanad yang maushul dari Abu Al
Muwajjah, dari Abdan.

*Q (Rumah). Makna dasarnya adalah kemah yang terbuat dari

kulit binatang atau bulu. Namun, kemudian digunakan dengan makna

rumah dengan segala bentuknya.

:-4 $!0 6-li :UtE (Dia berkata, "Demikian juga, demi

yang jiwalat berada di tangan-Nya'). Ibnu At-Tin berkata, "hi
merupakan pembenaran terhadap Hindun atas apa yang

dikatakannya." Seakan-akan Ibnu At-Tin berpandangan bahwa makna

kalimat itu adalah; aku juga seperti itu dalam menyikapimu. Namun,

makna ini dikritik dari segi kebencian dan kecintaan. Diantara kaum

musyrikin ada yang kebenciannya terhadap Nabi SAW lebih keras

daripada Hindun dan keluarganya. Lalu ada pula diantara kaum

muslimin yang lebih dicintai Nabi SAW daripada Hindun dan

keluarganya. Maka tidak mungkin mematrami hadits tersebut sesuai

makna tekstualnya.

Ulama selain Ibnu At-Tin berkata, 'Makna sabda beliau SAW
'demikian juga', yakni kecintaanmu akan semakin bertambah setiap

kali keimanan bertambah kukuh dalam hatimu, dan engkau akan

semakin jauh dari kebencianmu itu hingga bekasnya tidak tersisa."
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Maka kata 'demikian juga' khusus pada apa yang berkaitan

dengannya. Bukan berarti 'awalnya sikapku terhadapmu sama seperti

kebencian yang engkau katakan, tetapi kemudian keadaan berbalik'.

Makna ini tidak juga digoyahkan oleh sabda beliau pada sebagian

riwayat, "Dan aku demikian juga", kalaupun riwayat ini akurat.

",+,y; tttg:' ui tl Gesungguhnya Abu &tfyan seorang laki-

laki yang suka menahan). Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang memberi nafkah.

Hadits ini menunjukkan kecerdasan Hindun dan kecakapannya

dalam berbicara. Dari sini diambil pelajaran, bahwa seseorang yang

memiliki keperluan hendaknya mengemukakan alasan sebelum

mengutarakan keperluannya, apabila dia mengetahui lawan bicaranya

kurang senang terhadap apa yang akan disampaikan. Orang yang

menyampaikan alasan ini disukai memberi bukti untuk mendukung

kebenarannya. Karena Hindun mengakui kebenciannya terhadap Nabi

SAW, agar diketahui bahwa dia benar dalam pengakuannya mencintai

Nabi SAW. Adapun Hindun berada pada posisi ibu istri-istri Nabi

SAW. Sebab Ummu Habibah (salah seorang istri Nabi SAUD adalatr

anak perempuan suaminya (Abu Sufyan).

24. Cerita Zaid bin Amr bin Nufail
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Q'-:1r,itr ,rfut ,4 A i;it?rr @, it3t ,Sn3;kd
.'^tt1tbLtrU,a.,:r6;\l' f-,' ? J't6F|C'; *'r\i u
3826.Dari Abdullah bin Umar RA, "sesungguhnya Nabi SAW

bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di bagian bawah Baldah sebelum

turun wahyu kepada Nabi SAW. Lalu diberikan kepada Nabi SAW

makanan, tetapi beliau tidak mau memakannya. Kemudian Zaid

berkata, 'sesungguhnya aku tidak makan apa yang kamu sembelih di

atas anshab kamu. Aku tidak makan kecuali apa yang disembelih

dengan menyebut nama Allah'. Sesungguhnya Zaid bin Amr biasa

mencela kaum Quraisy karena sembelian mereka. Dia berkata,

'Kambing diciptakan Allah, lalu Dia menurunkan air dari langit

untuknya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuknya dari bumi,

kemudian kamu menyembelihnya dengan selain nama Allah', sebagai

pengingkaran atas hal itu dan menganggapnya sebagai perkara yang

besar."

ft ,f l._uk,tt *i yl ir ,;; ; lg 4L
,'^:3_3 

/_A, f J* 1art J\t; ,y i ,f ; ;_: oi}*

&: ;'i of ,p iy,lu" #)'*'tu )4, 4 ay C
.i'#,1T ,LU &d,: eik y,jui 6)G
iJq:, .lli -*'n',*iy, ,.1" ;;cr lt ';i y ,*jiv

. , ,t.1" '
,r+ oktf vr iSLi c :Jv t,.* j, j:*'Sg *.*.y.1 Jt
9'; ,t, t;*-';.1'f ,etil,a> :)v r|;+it vi ,x-:iu

,J*'+ ?i*sr6, i ily C Ui t*.hr vt &'ti
qr\'ii",i6.ir yn'V,',i-U &g: ei'k'J

,;;iG
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t-1') :Jl-;

e';\ /.: & ;' Wi it, *u;,ie
3827. Musa berkata: Salim bin Abdullah menceritakan

kepadaku -dan aku tidak mengetahuinya kecuali dia
menceritakannya dari Ibnu Umar- bahwa Zaid, bin Amr bin Nufail
keluar ke Syam bertanya tentang agama dan hendak mengikutinya.
Dia bertemu dengan orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, maka
dia bertanya kepadanya tentang agama mereka. Dia berkata,
"Barangkali aku bisa memeluk agama kalian, maka beritahukanlah
kepadaku." Orang itu berkata, "Engkau tidak berada di atas agama
kami hingga engkau mengambil bagianmu dari kemurkaan Allah."
Zaid berkata, "Tidaklah aku lari melainkan dari murka Allah, aku
tidak mampu menanggung sedikitpun kemurkaan Allah, bagaimana

aku sanggup menanggungrya? Apakah engkau mau menunjukkanku
kepada yang lainnya?" Orang itu berkata, "Aku tidak mengetahuinya
kecuali haniif" Zaid berkata, "Apakah haniif itu?" Orang itu
menjawab, "Agama Ibrahim, ia bukan Yahudi dan bukan pula
Nasrani, dan tidak menyembah kecuali Allah semata." Zaid keluar dan
bertemu dengan orang yang berilmu dari kalangan Nasrani. Dia pun
menyebutkan seperti di atas. Maka orang itu berkata, "Engkau tidak
akan berada di atas agama kami hingga engkau mengambil bagianmu
dari laknat Allah." Dia berkata, "Tidaklah aku lari melainkan dari
laknat Allah, aku tidak mampu menanggung sedikitpun dari laknat
Allah dan kemurkaan-Nya selamanya. Bagaimana mungkin aku

sanggup? Apakah engkau mau menunjukkanku selainnya?" Orang itu
berkata, "Aku tidak mengetahui kecuali haniif, " Dia berkata, "Apakah
haniif itu?" Orang itu menjawab, "Agama Ibrahim, ia bukan yahudi

z ./ oo-

cl-t l k-;
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dan bukan pula Nasrani, dan tidak menyembah kecuali Allah." Ketika

Zaid melihat perkataan mereka tentang Ibrahim AS, maka dia pun

keluar. Ketika telah berada di tempat terbuka dia mengangkat kedua

tangannya seraya berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi

bahwa aku berada di atas agzlma Ibrahim'"

3828. Al-Laits berkata: Hisyam menulis kepadaku dari

bapaknya, dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Aku pernatr

melihat Zaid bin Amr bin Nufail berdiri sambil menyandarkan

punggungnya ke Ka'bah dan berkata, 'wahai kaum Quraisy, demi

Allah, tidak ada di antara kalian yang berada dalam agama Ibrahim

selain aku'. Dia biasa menghidupkan (menyelamatkan) anak

perempuan. Dia berkata kepada seseorang yang akan membunuh anak

perempuannyq 'Jangan engkau membunuhnya, aku yang akan

menanggung bebannya'. Lalu dia mengambil anak perempuan itu.

Apabila telah merangkak, dia berkata kepada bapak si anak

perempuan, .Jika engkau mau, aku mengembalikannya kepadamu, dan

jika engkau mau maka aku akan menanggung bebannya""

Keterangan Hadits:

(Bab cerita Zaid bin Amr bin N"fail).Dia adalah putra paman

umar bin Khaththab bin Nufail. Nasabnya sudatr disebutkan pada
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biografi Umar bin Khaththab. Dia adalah bapaknya Sa'id bin Zaid,
salah seorang yang dijamin masuk surga. Dalam kehidupannya, dra
termasuk orang yang mencari tauhid, menanggalkan animisme, dan
menjauhi syrik. Namun, dia meninggal sebelum beliau SAW diutus
menjadi nabi.

Muhammad bin Sa'ad dan Al Fakihi meriwayatkan dari hadits
Amir bin Rabi'ah (sekutu bani Adi bin Ka'ab), dia berkata,"Zaidbin
Amr berkata kepadaku, 'sungguh aku telah meninggalkan kaumku
dan mengikuti agama Ibrahim dan Ismail. Keduanya tidaklah
menyembah (berhala). Keduanya tidak shalat kecuali ke Kiblat ini.
Aku menunggu nabi dari bani Ismail yang akan diutus, tetapi aku
pesimis bisa mendapatinya. Aku beriman kepadanya, membenarkan
nya, dan bersaksi bahwa dia adalah nabi. Jika engkau masih berumur
panjang maka sampaikan salamku kepadanya'." Amir bin Rabi,ah
berkata, "Ketika aku masuk Islam, aku pun menyampaikan kepada
Nabi SAW tentang kabarnya, dan beliau membalas salamnya serta

memohon rahmat untuknya. Kemudian nabi SAW bersabda, ql:Ul
li;l '#- Pt e(sungguh aku telah melihatnya di surga menyeret

pakaiannya).

Al Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Sa,id
bin Zaid, dia berkata,4i 

'f 
,i-Jl, o&,yi q Ar:i t*'i.:;:t C?

'{fr,tt z!,lJ:jit ib ,"" ?,r *',pi, ,ft ,A:: €tr'irr'ysi ,irUr
(Zaid bin Amr dan Waraqah bin Naufal keluar mencari agama.
Hingga keduanya datang ke Syam maka Waraqah memeluk agama
nashara sementara Zaid tidak mau, lalu dia datang ke Mushul dan
bertemu dengan seorang rahib, dan sang rahib mengajaknya masuk
agama Nasrani tetapi Zaid menolak). Lalu disebutkan seperti hadits
Ibnu Umar , |* et y A' op :t l?,t ,u: si'CU $'i.'tb, jt
€ttt it * c6 ,1$ ,G3j i kt V :)ui .i;i (Sa,id bin Zaid b"rkoto;

Aku dan Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Zaid bin
Amr, maka beliau bersabda, 'Allah memberi ampunan kepadanya dan
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merahmatinya. Sesungguhnya dia meninggal di atas agama

Ibrahim'.).

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan melalui Hisyam bin

Urwah, dia berkata , ,1b il' ,p 4t LtrilI) ,gt-ilu..t$ $-i"oi A;.

,iijr ,/'tt qlr',ry f:,t;-i-'$6 tsui (sampai berita kepada kami

bahwa Zaid berada di Syam. Kemudian sampai kepadanya tentang

kemunculan Nabi sAW. Dia pun datang ingin bertemu beliau sAW.

Namun dia terbunuh di Madhi'ah, yaitu bagian wilayah Balqa')."

Ibnu Ishaq berkata, "Ketika telah berada di pertengatran negeri

Lakhm, mereka pun membunuhnya." Sebagian sumber mengatakan

dia meninggal 5 tahun sebelum kenabian, ketika kaum Quraisy

membangun Ka'bah.

Ci-ji. Pur@i bagian bawah Baldah).Ia adalah tempat di jalur

Tan'im.

F: y\t e',4t d*:tA (Diberikan kepada Nabi SAII).

Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al

Jurjani, 6'jJ'S;'i !3 n' e',;, fl# (Nabi SAW memberikan

makanan kepadanya). Iyadh berkata, "Kata yang benar adalah versi

pertama." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Al Ismaili sesuai dengan

riwayat Al Jurjani. Demikian juga diriwayatkan Az-Znbair bin Bakkar

dan Al Fakihi serta selain keduanya.

Ibnu Baththal berkat4 "Makanan tersebut adalah milik kaum

Quraisy. Mereka memberikannya kepada Nabi SAW, tetapi beliau

tidak mau memakannya. Kemudian beliau memberikannya kepda Zaid

bin Amr dan dia pun tidak mau memakannya' Lalu Zaid berkata

kepada kaum Quraisy yang

pertama,'Sesungguhnya kami

atas anshab kalian'.

memberikan makanan itu pada kali

tidak makan apa yang disembelih di

Apa yang dikatakan Ibnu Baththal mengandung kemungkinan

untuk dibenarkan. Namun, saya tidak tahu darimana dia memastikan

hal itu. Sesungguhnya saya tidak menemukan keterangan demikian
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dalam riwayat seorang pun. Kernudian perkataannya diikuti lbnu Al
Manayyar. Namun, di dalamnya terdapat hal-hal yang perlu dianalisa
lebih lanjut.

f13i ,* @f atus anshab kalian). Kata'anshaaD'merupakan

bentuk jarnak dari kata 'nashb', artinya batu-batu yang terdapat di
sekitar Ka'bah. Mereka menyembelih hewan di atas batu-batu itu
untuk patung-patung.

Al Khaththabi berkat4 'Nabi SAW tidak makan apa yang
mereka sembelih rmtuk patung-patung. Beliau makan selain itu,
meskipun mereka tidah menyebut nama Allah atasnya, karena syariat
belum turun saat itu. Batrkan larangan makan sernbelihan yang tidak
disebut nama Allah tidak turun melainkan sesudah kenabian dalam
masa )rang cukup lama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan Al Ktraththabi lebih baik
daripada keterangan Ibnu Baththal. Kalaupun dikatakan bahwa
Haritsah telah menyembelih di atas batu tersebut, maka hanrs
dipahami bahwa dia menyembelih bukan untuk berhala. Adapun

firman Allah dalam suratr Al Maa'idah [5] ayat 3 disebutkan, el q
4t r* (Dan [diharamkan bagimuJ yang disembelih untuk

berhala), maksudnya sesuatu yang disembelih di atas batu tersebut
untuk berhala.

Kernudian Al Khaththabi berkata" "Dikatakan, 'Tidak pernatr

turun kepada Nabi SAW keterangan yang mengharamkan perkara
ifu'."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, pernyataan ini perlu ditinjau kembali.
Sebab beliau sudatr mengharamkannya sebelum diangkat menjadi
nabi. Maka bila diharamkan kernbali berarti menetapkan sesuatu yang

sudah ada.

Dalam hadits Sa'id bin Zudyangtelah dinukil Imam Ahmad di
atas disebutkan, ,+J4|j ,e,;ly.tb W.'c':iL ,ig-.r;;i';).t tttfi
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q:bU:ffi-*j3xre 'i -t-it *t y il',J2 flurfr,Jtil ,ii*J.

*\, i'rf,Uiir;i,i,6 #t * e; \ Sr t Ef'g.r s-,Jui'tv;l.

d: yt-'q #, & ei \ y'o-'*i Quo" zaid biasa berkata, 'Aku

berlindung kepada apa yang lbrahim berlindung kepadanya'.

Kemudian dia bersunglatr sujud di Ka'bah. Lalu dia melewati Nabi

SAW dan Zaid bin Haritsah yang sedang makan makanan keduanya.

Maka merelra berdua mengajalotya untuk makan. Akan tetapi dia

berlrata, 'Wahai putra pamanla4 alru ttdak makan aPa yang

disembelih untuk berhala'. Akhirnya Nabi SAW tidak pernah dilihat

makan apa yang disembelih untuk berhala sejak hari itu).

Dalam hadits Zaid bin Haritsah yang dikutip Abu Ya'la, Al
Bazzar,dan selain keduanya, dia berkata , * ilt & b J?i t q?
.i-: 6,Gt:hbiii .ruli,r* * ia Et;i,e:]'$i k q ct- a,u:t

)* i @l* l<eluar bersama Rasulullah SAW pada suatu hari dari

Makkah, dan beliau membonceng di belakanglat. Kami pun

menyembelih kambing di atas salah satu nashb dan kami

memasalotya. Kemudian kami bertemu Zaid bin Amr...) lalu

disebutkan hadits panjang yang di dalamnya dikatakan... dl,"tt-:,SA

* !, ?, f il-'J r\ F | (zaid berkata, 'sesungguhnya alat tidak

malran apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah'.).

Ad-Dawudi berkatq *Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau

senantiasa menghindari orang-orang musyrik dalam adat kebiasaan

mereka. Namun beliau tidak mengetahui apa yang berkaitan dengan

penyembelihan. SementaraZaidbin Amr telah mengetahui hal itu dari

,dhli Kitab yang sempat ditemuinya." Menurut As-Suhaili, "Jika

dikatakan, 'btrabi SAW lebih berhak mendapatkan keutamaan ini

daripada Zaid', maka dijawab bahwa dalam hadits itu tidak ada

keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memakannya.

Kalaupun dikatakan bahwa Nabi SAW mernakannya, maka Zaid

melakukan itu berdasarkan pendapat pribadinya, bukan karena syariat

yang sampai kepadanya. Hanya saja pada masyarakat Jahiliyah ada
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sisa-sisa ajarun agama Ibrahim. Padahal syariat Ibrahim telah

mengharamkan makan bangkai, bukan mengharaman apa yang

disembelih tanpa menyebut nama Allah. Pengharaman sembelihan

tanpa menyebut nama Allah hanya diatur dalam syariat Islam.

Sementara pandangan paling benar, bahwa sesuatu yang belum diatur
syariat, tidak dinilai halal atau haram. Apalagi bahwa sembelihan itu
pada dasarnya telah dihalalkan oleh syariat. Ketetapan ini terus

berlangsung hingga masa turunnya Al Qur'an. Tidak ada keterangan

bahwa seseorang menahan diri makan sembelihan 
-yang tidak

disebut nama Allah- setelah kenabian, hingga turun ayat yang

mengharamkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan As-Suhaili, 'Zaid
melakukan hal itu berdasarkan pendapat pribadinya', lebih tepat

daripada perkataan Ad-Dawudi, bahwa dia mempelajarinya dari Ahli
Kitab. Sebab hadits pada bab di atas menjelaskan apa yang dikatakan
As-Suhaili, bahwa pernyataan itu diucapkan Zaid berdasarkan ijtihad
bukan dinukil dari yang lainnya, terlebih lagi Zaid menyatakan dengan

tegas tidak mengikuti satupun di antara dua Ahli Kitab.

Menurut Al Qadhi Iyadh tentang kema'suman (terpeliharanya)
para nabi sebeldm diangkat menjadi nabi 

-dalam 
agama-agamayang

masyhur- adalah seperti perkara yang mustahil. Sebab larangan-
larangan itu ada setelah adanya pengakuan dari syariat. Nabi SAW
tidak dianggap beribadah 

-sebelum 
diwahyukan kepadanya-

berdasarkan syariat sebelumnya, menurut pendapat yang benar. Atas
dasar ini, maka jika larangan-larangan itu belum ada, maka larangan-
larangan itu dianggap pada hak beliau SAW.

Apabila kita perluas kepada pendapat lain, maka jawaban bagi

lafazhhadits, Vr:erli ,f e'A$ r;;,,i.S (Kami menyembelih kambing di

atas salah satu nashb), maksudnya adalah batu yang bukan patung
dan tidak pula disembah. Bahkan arti nashb di sini adalah alat tukang
penyembelih. Sebab arti dasar nashb adalah batu besar. Diantaranya
adalah berhala. Mereka menyembelih binatang untuknya dan atas

namanya. Sebagian lagi tidak termasuk sesembahan, bahkan dianggap
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alat untuk menyembelih, dimana tukang potong menyembelih atasnya,

bukan untuk berhala. Atau sikap Zaidtidak mau makan sembelihan itu
demi menutup jalan menuju kerusakan.

;i )u.51Uusa berkata). Dia adalah Musabin Uqbah. Hadits

kedua ini dinukil melalui sanad yang sama seperti pada hadits pertama

hingga Musa bin Uqbah. Al Ismaili nampak ragu padanya dan berkata,

"Aku tidak tahu, apakah ini kisah kedua dari riwayat Al Fudhail bin
Musa ataukah tidak demikian." Kemudian beliau menukilnya secara

panjang lebar dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar dari Musa bin
Uqbah. Demikian juga disebutkan Az-Zubair bin Bakkar dan Al
Fakihi melalui dua sanad sekaligus.

,;n o:) t' -,r:ri| \ &i tr@ku tidak mengetahuinya

melainkan dia menceritakannya dari lbnu Umar). Hadits pertama

disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang binatang

sembelihan dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar dari Musa tanpa

disertai unsur keraguan. Sementara riwayat kedua ini disebutkan Al
Ismaili dari riwayat Abdul Aziz juga disertai keraguan. Maka
keraguan itu berasal dari Musa bin Uqbah.

'ir-lJr 
* JU (Bertanya tentang agama). Maksudnya, agarna

tauhid.

'A-!S"i (Dia mengikutinya). Dalam riwayat Al Kasymihani

di s ebutkan dengan lafazh, i'11i.t' 2 (M e n c ar iny a) .

iti' 1(,ir.6 
'ri.;,! (Oro bertemu orang berilmu dari kalangan

Yahudi'5. Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

Dalam hadits ZaidbinHaritsah di atas dikatakan, g& iirr & Ct'Ot

;iur g.a.i itz? i,Sti rl:tlo ,fuu esj ,sjt d,6 
jf i g,'ri"p;

y,.o'i /"i iirr ir]:(i; r+*,i rtrli e Up (Sesungguhnya Nabi SAW

berkata kepada Zaid bin Amr, 'Mengapa aku lihat kaummu

membencimu'. Dia menjawab, 'Aku pernah keluar mencari agama.
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Aku mendatangi para tokoh qgama Yahudi dan aku dapati mereka

menyembah Allah dan mempers ekutukan-Nyo' .).

,s1r-.olr 4il.b'$ {rro bertemu orang berilmu dari kalangan

Nasrani). Saya juga belum menemukan keterangan tentang namalY|;

Dalam hadits Zaid,binHaritsah disebutkan, :;(:Jt :Qi 4 tp./ Jt 
'

* U* :'Ja alitsurr,r* ,l yrh"#r3;i ;ei 6 /-:t e.* Ul

)fu e re"it ,v'yt ,t\r'Ab'ri '.-ths ait'ot i;ul (seorang svaikh

diantara orang-orang alim Syam berkata kepadala+ 'Sesungguhnya

engkau bertanya kepadaku tentang agama, aku tidak tahu seseorang

yang menyembah Allah kecuali syaikh kami di Jazirah'. Aku pun

mendatanginya maka dia berknta, 'sesungguhnya yang engkau cari

telah muncul di negerimu. Semua orang yang engkau lihat berada

dalam kesesatan'.).

Dalam riwayat Ath-Thabarani melalui jalur ini disebutkan , 't-Si

:?,ai iii 'Ui 
'Jti ,y)'ui') ii:rb't r.'tri ,i:v'tL'ti ,A *'ti ee;

ltji. (Telah muncul di negerimu seorang nabi -atau dia akan

muncul- pulanglah, benarknn dia, dan berimanlah kepadanya." Zaid

berkata, " Alat tidak meras akan s esuatu s esudahnya. ").

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini dan riwayat-riwayat

sebelumnya menunjukkan bahwa Zaid kembali ke Syam, lalu beliau

SAW pun diutus menjadi nabi, maka Zaid kembali tetapi meninggal di

perjalanan.

'^l*t)i uiil (Dan aku mampar). Maksudnya, kenyataan bahwa

kekuatanku tidak mampu untuk menanggungnya. Demikian dinukil

kebanyakan periwayat, yaitu menggunakan kata ana (saya/aku)

sebagai kata ganti orang pertama tunggal. Sementara dalam salah satu

riwayat disebutkan 'anna' yang artinya mustahil. Maksud kemurkaan

Allah adalatr kehendak menyampaikan siksaan. Sebagaimana maksud

laknat Allah adalah menjauhkan dari rahmat-Nya.
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3:;.ili (Ketika dia telah berada di tempat terbuka). Maksudnya,

telah keluar dari negeri mereka dan berada di tempat terbuka (gu-n)
tanpa penghuni.

e,i.le & J'!,gi ,4n+; iJus (vo Attah, aku menjadikan-

Mu sebagai sal<si, sesungguhnya aku berada di atas agama lbrahim).

Dalam riwayat Sa'id bin Zaid disebutkan, Gr '',{i) ,r)'tl"'}iU3'rlh:'6

n'r*5'*r-'€ ,t3rj fi:$ ,(i; (Zaid berangkat dan berkata, 'Aku

menyambut seruan-Mu' dengan sebenar-benarnya, menghamba dan

pasrah'. Kemudian dia sujud kepada Allah).

iLLB ilt',--i 'e-Jlr i6i (Al-Laits berknta, "Hisyam menulis

kepadaku...'). Maksudnya, Hisyam bin Urwah. Riwayat mu'allaq rni
telah kami nukil dengan sanad yang maushul dai hadits Zaghbah dan

Abu Bakar bin Abu Daud, dari Isa bin Hammad 
-yang 

dikenal

dengan sebutan Zaghbah- da,'i Al-Laits. Kemudian Ibnu Ishaq

menukil hadits ini dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang

lengkap. Sementara Al Fakihi menukil dari jalur Abdurrahman bin
Abu Az-Zinad, dan An-Nasa'i serta Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustakhraj, dari jalur Abu Usamah, semuanya dari Hisyam bin
Urwah.

€* e\-.|.f-: &'€r6 (Tidak ada di antara kamu yang

berada di oro, agama lbrahim selain aku). Abu Usamah

menambahkan dalam riwayatnya , ',F-, e)t et;\d\ 14\,J'fi OG'i

e'r*l (Beliau biasa mengatakan, 'sembahanku adalah sembahan

Ihrahim dan agamaku adalah agama lbrahim). Dalam riwayat Ibnu

Abtr Az-zinad, .-ij!r o)b C.'i:"6'Fi'l;'1 ,o(s'i\ii;r'e'l';u o?i
(Beliau meninggalkan peribadatan terhadap berhala dan tidak mau

makan apa-apa yang disembelih atas nama berhala). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan , ,q'dlf( '*;t ;r it Vi '&i 'i "frUi ,it oS t
Attt ip)\i db'ri.;i-l *i I 4', (r"rrou mengatakan, 'ya Attah,
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kalau aku tahu wajah yang paling Engkau cintai, niscaya aku akan
menyembah-Mu melalui perantaraannya, akan tetapi aku tidak
mengetahui'. Kemudian dia sujud di atas tanah dengan sepenuh
jiwanya).

,'
i4r'.it ,+- OS t (Beliau menghidupkan anak perempuan).

Pernyataan ini bersifat majaz. Maksud menghidupkannya adalah

menyelamatkannya. Penafsiran ini sudah disebutkan langsung dalam

hadits tersebut. Dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad disebutkan, o:?i
'Pbiilt:5't:lr 

€6- (Beliau biasa menebus anak perempuan yang

hendak dibunuh).

Kata'al mau'udah' berasal dari kata 'wa'du asy-syai', yang
artinya menjadi berat. Anak perempuan dinamakan demikian
berdasarkan keadaannya nanti yang akan menjadi beban berat orang
tuanya. Konon masyarakat Jahiliyah mengubur anak-anak perempuan
mereka dalam keadaan hidup. Dikatakan bahwa asal kebiasaan ini
adalah peristiwa dimana anak perempuan seorang pemuka suku
ditawan oleh suku lain, lalu dinikahinya. Kemudian bapaknya hendak
menebusnya dan anak perempuan itu disuruh memilih. Namun, dia
memilih tinggal bersama laki-laki yang menahannya. Maka bapaknya
bersumpah akan membunuh semua anak perempuan yang dilahirkan
untuknya. Lalu perbuatannya itu diikuti oleh yang lain. Masalah ini
sudah saya jelaskan dalam kitab Al Awa'il.

Faktor paling dominan yang mendorong mereka melakukan
perbuatan itu adalah takut miskin. Allah berfirman dalam surah Al
An'aam [6] ayat lst, eUl$ e,:; :F ,?rr-t, u'ti'ri'ri ri& I,
(Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin.
Kami yang memberi rezki kamu dan mereka). Kisah Zaid di atas

menunjukkan makna yang kedua ini. Namun, kemungkinan juga
kedua faktor tersebut sama-sama menjadi sebab pembunuhan anak
perempuan.
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$F'd-iki t-:1 plt " mencukupimu bebannya). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara pada riwayat selainnya

disebutkan, Wi qgiki (Aku mencukupimu dan dia dari bebannya).

Abu Usamah memberi tambahan dalam riwayatnya, 'i,t& Vt'#t
e,/.\o:.t o '.'p ,yt ,t itet",6t yqt ?i'65-,itit yV J;'t y
(Nabi SAW ditanya tentang Zaid, beliau menjawab, "Dia

dibangkitkan hari Kiamat sendirian sebagai satu umat di antara aku

dan Isa putra Maryam). Al Baghawi menyebutkan dalam kitab Ash-

Shahabah, dari hadits Jabir, seperti tambahan ini. Kemudian Ibnu

Ishaq menyebutkan beberapa sya'ir dai Zaid yang menggambarkan

sikapnya menj auhi berhala.

25. Pembangunan Ka'bah

z I /c

l.1r'J, axir'-j. il :,Su t;*- \, ;*r;u' ,* ;i. tc *
\t .u 4,'r* Jui ,irt;-lt )fr'""t?'t *'t *\t ,*
1'";,i,1:r;7:r 4 4'o*; &'! tt )\",)L,,'&i ^Y
'""'i,* 

)t )1, q:,i\ : Jw Ovi ;,,tAt J\;*|;.J'),/t<!i
.;:rt)\y

3829. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Ketika Ka'bah

dibangun, Nabi SAW dan Abbas ikut memindahkan batu-batu. Abbas

berkata kepada Nabi SAW, 'Jadikanlah sarungmu di atas pundakmu

agar melapisimu dari batu'. Maka beliau tersungkur ke tanah dan

kedua matanya melotot ke langit. Kemudian beliau sadar dan berkata,

'Sarunglcu... sarunght...' Beliau pun mengikatkan sarungnya di

badan."
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3830. Dari Amr bin Dinar A* UUuiOillah bin Abi Yazid,
keduanya berkata, "Tidak pernah ada di masa Nabi SAW tembok di
sekitar Ka'bah. Hingga ketika masa Umar, dia membangun tembok di
sekitarnya." Ubaidillah berkata, "Dindingnya pendek. Lalu Ibnu Az-
Zubair membangunnya."

Keterangan Hadits:

(Bab Pembangunan Ka'bah). Maksudnya, renovasi Ka'bah
yang dilakukan kaum Quraisy pada masa hidup Nabi SAW sebelum
kenabian. Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan proses
pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim AS sebelum dibangun kaum

Quraisy. Begitu pula renovasi yang dilakukan Abdullah bin Zubair
pada masa Islam.

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Abdullah bin
Ubaidillah bin Umair, dia berkata, "F; ,>it.is ,yuirt O'i *rglt ?G
q;p-X:4') (Dahulu Ka'bah lebih tinggi sedikit daripada kepala

orang yang berdiri. Maka kaum Quraisy bermal<sud meninggikannya
dan memberinya atap). Penjelasan mengenai hal ini akan diterangkan
pada bab berikutnya.

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan melalui sanad yang shahih
dai Az-Zuhi, t e:e y'a a-3(;r lg eirtV olAl ,6Kt ,r:;e if;r oi

(Sesunggahnya seorqng wanita melempar Ka'bah. Lalu percikan api
mengenai kain Ka'bah sehingga membakarnya). Lalu disebutkan
kisah pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy. Kelengkapan kisah
ini akan disebutkan pada hadits ketiga pada bab berikutnya.

FATHUL BAARI - IL7



Ibnu Ishaq dan selainnya menyebutkan bahwa ketika kaum

Quraisy membangun Ka'bah, usia Nabi SAW saat itu adalah 25 tahun.

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dari jalur Khalid bin 'Ar'arah dari

Ali tentang kisah pembangunan Ka'bah oleh lbrahim. Dia berkata,

"Maka berlalu waltu yang cukup lama sehingga Ka'bah roboh.

Kemudian dibangun kembali oleh Al Amaliqah dan kembali

berlangsung waktu cukup lama dan ia pun roboh. Setelah itu Ka'bah

dibangun oleh suku Jurhum dan berlangsung cukup lama sampai

roboh. Selanjutnya Ka'bah dibangun kembali oleh kaum Quraisy.

Pada saat itu, Rasulullah SAW sudah menjadi pemuda dewasa. Ketika

mereka hendak meletakkan hajar aswad maka terjadi perselisihan.

Mereka berkata, 'Kita serahkan keputusan di antara kita kepada

seseorang yang pertama keluar dari jalan ini'. Ternyata Nabi SAW

adalah orang pertama keluar dari jalan itu. Nabi SAW memutuskan

agar hajar aswad diletakkan pada kain, lalu setiap orang dari masing-

masing kabilah mengangkatnya."

Abu Daud Ath-Thayalisi menyebutkan pada hadits ini, "Mereka

berkata, 'Kita serahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk

dari pintu bani Syaibah'. Ternyata Nabi SAW orang pertama masuk

dari pintu itu. Lalu mereka mengabarkan kepadanya. Maka beliau

memerintahkan agar disediakan kain dan beliau meletakkan batu itu di

tengahnya. Kemudian beliau memerintahkan setiap pemuka agar

memegang pinggiran kain dan mengangkatnya. Lalu Nabi SAW

mengambilnya dan meletakkannya dengan tangannya. "

Menurut Al Fakihi, orang yang menyarankan agar menyerahkan

keputusan kepada orang yang pertama masuk, adalah Abu Umayyah

bin Al Mughirah Al Makhzumi (saudara laki-laki Al Walid).

Pada bagian awal pembahasan tentang haji telah disebutkan dari

hadits Abu Thufail, tentang kisah pembangunan Ka'bah oleh kaum

Quraisy, sehingga tidak perlu diulang kembali. Musa bin Uqbah

menyebutkan bahwa yang memberi saran tersebut adalah Al Walid

bin Mughirah Al Makhzumi. Konon dia berkata kepada kaum

Quraisy, "Jangan letakkan padanya harta yang diambil dengan cara
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merampas, atau memutuskan hubungan kekelurgaan, atau yang

diambil dengan cara melanggar hak orang lain." Dalam riwayat Ibnu
Ishaq dikatakan; orang yang menyarankan agar mereka tidak
membangunnya kecuali dari harta yang baik (halal) adalah Abu
Wahab bin Amr bin Amir bin Imran bin Makhzum.

*Kr 4, tJ lXetfka Ka'bah dibangun).Ini adalah riwayat

mursal sahabat. Barangkali Jabir mendengarnya dari Al Abbas bin
Abdul Muththalib. Hal itu telah dijelaskan secara jelas pada
pembahasan tentang haji. Adapun kalimat, "Melindungimu dari batu,
lalu beliau jatuh tersungkur", di dalamnya terdapat bagian yang
dihapus, dimana seharusnya adalah; beliau melakukan hal itu, maka
beliau j atuh tersungkur.

Dalam riwayat Abu Ath-Thufail yang disitir di atas disebutkan,
s.*'-fr ,'Aii:*',*^gJt )|#i,rryt ,p *, io n' {* lt J?, G,Zi

'ri. t) UirV'd u:.) 6i ,|!ij s ,S::1 €u.i ,wry u; |t:al (Ketika

Rasulullah sAW sedang memindahkan batu bersama mereka, tibaiiba
auratnya tersingkap, maka diseru; 'Wahai Muhammad, tutuplah
auratmu'. Itulah awal mula beliau sAW diseru. sungguh aurat beliau
tidak pernah terlihat sebelum itu dan sesudahnya).

Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab Al Mab'ats, iitt Sr7, O,&1

'tJ :'Jet $ i* qiwx"trror5 * L'.'e-,!,ft g &:, * iot;*
. tt ,itij 6p it di .iS' u';jr U p.?,y ,p ,f:j.,4 lry e q.r,

'cW "ri ,it"j ,6rri 6i: -ott1J,r4t f ,h y, *'*iA ir,;1

g.\;)i i ,1,* $\b ,*i'&"j |* ift';,*5'5,,5 ,'tr,,11 (Bahwa

Rasulullah sAW sebagaimana disebutkan padaku, menceritakan
pemeliharaan Allah atasnya di saat masih kecil. Beliau berkata, "Aku
telah melihat diriku di antara anak-anak kecil kaum euraisy. Kami
mengangkat batu-batu untuk suatu permainan yang biasa dimainkan
anak-anak kecil. Masing-masing kami telanjang dan mengambil
kainnya lalu menempatkan di atas pundalmya untuk membawa batu.
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Tibaaiba ada yang menamparku namun aku tidak melihatnya.

Kemudian ia berkata, 'Ikatkan kainmu di badanmu'. Aku pun

mengikatnya, lalu mengangkat batu dalam keadaan demikian di

ant ar a t em an-t em anlar).

As-Suhaili berkata, "Kisah seperti ini hanya disebutkan

berkaitan dengan pembangunan Ka'bah. Jika benar yang demikian

terjadi di waktu beliau masih kecil, maka kemungkinan ia adalah

kisah lain; sekali waktu di masa kecil, dan lain kali pada waktu

dewasa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kata ghilmaan (atak-anak

kecil) kadang juga digunakan untuk orang dewasa jika ia mengerjakan

perbuatan anak-anak kecil, maka tidak mustatril bila kedua riwayat itu

sama-sama menyebutkan satu peristiwa, karena dalam hadits Abu

Ath-Thufail dikatakan aurat beliau tidak pernah kelihatan sebelum

peristiwa pembangunan Ka'bah, dan tidak pula sesudaturya.

a.c.r;i' ]:* t:'i,!o\t k,;t y,*til,),t
(Keduanya berkata, "Pada masa Nabi SAW tidak ada tembok di

sekitar Ka'bah'). Pemyataan ini dinukil melalui jalur yang mursal

(tidak menyebut periwayat yang menukil dari sumber pertama).

Sebagian lagi mengatakan sanad'nya munqathi' (terputus). Sebab

Amr bin Dinar dan Ubaidillatr bin Abi Yazid termasuk tabi'in junior.

Adapun kalimat, 'hingga pada masa lJmar', sanadnyamunqathi'

(terputus), karena keduanya tidak mendapati masa Umar RA.

Sementara pemyataan yang dinukil dengan sanad yang maushul pada

hadits ini adalah lafazh, 'maka Ibnu Az-Zubair membangunnya'.

Hadits di atas juga diriwayatkan Al Ismaili dari Hammad bin

Zaid, dai Ubaidillah bin Abi Yazid, dengan redaksi yang lengkap,

dan di dalamnya disebutkan,'* c;jr ,-b'l,t.At|k Ui't1o€i
(Adapun orang yang pertama membuat tembok pada Ka'bah adalah

Umar). Ubaidillah berkata, "Dindingnya pendek hingga pada masa

Ibnu Az-Zubair dia menambatrnya."
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Al Fakihi menyebutkan bahwa masjid dikelilingi rumah-rumah

pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Akhirnya, daya

tampung masjid semakin sempit, maka Umar melakukan perluasan

dengan membeli rumah-rumah di sekitar masjid dan merobohkannya.

Adapun mereka yang tidak menjual rumah mereka maka ditukar

dengan tempat lain yang sebanding. Kemudian Umar membuat

tembok yang lebih pendek daripada orang berdiri. Kemudian

diletakkan lampu-lampu di atas tembok tersebut.

Dia juga berkata, "Kemudian Utsman memperluas masjid pada

sisi lainnya. Perluasan ini dilakukan lagi pada masa Az-Zubair,

kemudian Abu Ja'far Al Manshur, dan diteruskan oleh putranya Al
Mahdi."

Dia mengatakan, "Dikatakan bahwa Ibnu Az-Zubair memberi

atap masjid atau sebagiannya. Lalu Abdul Malik bin Marwan
meninggikan dindingnya dan memberinya atap dengan pohon jati.

Namun, menurut sumber lain, orang yang melakukan hal itu adalah

putra Abdul Malik, yakni Al Walid. Peristiwa tersebut te{adi pada

tahun 88 H."

26. Peristiwa-Peristiwa pada Masa Jahiliyah

Jf"';'i*: t1'y-irrr;G i; ok |dv q; h' o1: "r:.e *
*.yt ?f tu .i*:" ei * \t,* ld' o,s'r,*^' e

)z,u ,) ,rj a3LGiu , or{ oriir'J:; fu ,o,t=o;;\LG

.{*;

3831. Dari Aisyah RA, dia berkata, "As1rura' adalah hari dimana

orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah berpuasa pada hari itu,

begitu juga Nabi SAW juga berpuasa pada hari itu. Ketika beliau

datang ke Madinah, beliau berpuasa pada hari itu, dan memerintahkan
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para sahabatnya untuk berpuasa. Ketika turun kewajiban puasa

Ramadhan, maka yang mau (berpuasa) maka dia berpuasa, dan yang

tidak mau (berpuasa) maka dia tidak berpuasa pada hari itu."

,ili ,f.r:;5rli ;:'1j t';s :Jtt t:iL?nt q, l& qt q
i;t,,or:ii r* ?:At tk Gs ),fr\i e i'=;t q*t

J;) iur :Ju ,"yiLt rJ 6 ?L |;\t wj ij!",st'lr.
z e.7,. ?.t

:jr: tjj' Li ar 'J;, t- tju kp 6'g["ui &', qE ii,r
e7t o

.ur JJ'
3832.Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mereka UerpenOupat

bahwa umratr di bulan-bulan haji termasuk perbuatan dosa di muka

bumi. Mereka menamai Muharram sebagai Shafar dan mengatakan,

'Apabila punggung (hewan) telah sembuh dan bekas telatr hilang,
maka umrah telah halal bagi yang ingin melakukannya'." Dia berkata,

"Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang pada hari keempat
(bulan Dzulhijjah) sambil ihlal (mengacapkan talbiyah [ihram]) untuk
haji. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka menjadikannya sebagai

umrah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullatr, tahallul yang mana?'

Beliau bersabda,' Tahallul seluruhnya'."

, it^r.,*ir ,j,lz"ig,Jv r'retL *.i,f &,itj. +* f(:2 .v'
.L:a ';.*r"-i r.i; Lt ,Jy-j,i';:" jC ;et;.6 LK
3833. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari bapaknya, dari

kakeknya, dia berkata, '?ernah terjadi banjir pada masa jahiliyah

sampai menutupi apa yang terdapat di antara dua bukit." Sufuan
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berkata, "Dia berkata, 'sungguh hadits ini mengandung perkara

penting'."

o.e.t.,u.cz
c ,. -. a . tr/.. -at:;.:Jui i.!J*i .dl^l.l.Jl S* U t$ cJ,..i y t$ rlp c,r^l* :Q

j-, ;J$ eif$t Li :au .u-.,*V!t C"i;r ilv tui ;
,Uu k ; (, ,Jril ,!t,;,sG ui ;-;"ai q 'Uu ,t"]
:J;s ul^u*ir .i. a. hr ,r.,, q!, C/t /\i t* ,* u'it;,' 6

ok ci,iC r^Soi ir,uo #) 6.,;*, G * F'je
'4 'iri ,$ ,|.lu .'r1r:-h5 etlt-',:t;lrr'uti) *'F_

.,/6' * 4ti
3834. Dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Abu Bakar masuk

kepada seorang wanita dari Ahmas yang biasa dipanggil Zainab. Dia
melihat wanita itu tidak berbicara. Maka dia bertanya, 'Ada apa

dengannya sehingga tidak berbicara?' Mereka menjawab, 'Dia
mengerjakan haji dengan diam'. Maka dia berkata kepada wanita itu,

'Berbicaralah, sesungguhnya ini tidak halal, ia termasuk perbuatan

Jahiliyah'. Wanita itu berbicara dan bertanya, 'Siapakah Anda?' Dia

menjawab, 'Seorang dari kaum Muhajirin'. Wanita itu bertanya,

'Muhajirin yang mana?' Dia menjawab, 'Dari kaum Quraisy'. Wania

tersebut bertanya lagi, 'Dari kelompok Quraisy yang mana?' Dia

menjawab, 'Sungguh engkau seorang yang banyak bertanya. Aku

adalah Abu Bakar'. Wanita itu kembali bertany4 'Berapa lama kami

akan tinggal dalam urusan baik yang telah didatangkan Allah ini
sesudah masa Jahiliyah?' Dia menjawab, 'Kalian akan tinggal selama

para imam (pemimpin) kalian berlaku istiqamah kepada kalian'.
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Wanita tersebut bertanya, 'Apakah para imam itu?' Dia berkata,

'Bukankah kaummu memiliki pemimpin-pemimpin dan pemuka-

pemuka yang memerintah dan ditaati?' Dia menjawab, 'Benar'. Dia

berkata, 'Mereka ifulah yang memimpin manusia'."

,-:pir,,#}t;7 iilr .:*"i|ivt# h''6it -^-:ry *
r;v ,tl1b Llei *u u6i,uu c*,*it ,f.* q of-.[

rUu tAr-'u|*;

€.at 4,:u.r';y'ti t3:, 

-w q Sel,t;:,
i' c' ' c ' " ' iG Vv )t i'i c'e :i:sa e u$Uki A'i.., .l o.* (:.*. ,: :(:-J-J J -- 

t / \J-

i:,-:, *'e; q'ui fi i ca ) e4,*l,,#.
olo ':. 4. . fr.1 t.'t,i te'..(i ,to it.t c z.

Sft q * u;> culsttclt l..G,N" '4isti cl-'*J f €:
& (.jjt'di:t \t of q. G:L ;:;'it#, # e t rb 6t
&, " 6.*-+fr,4.il1r;r, :#'.i\r"ii6f '"n ,9ri4o:r:

n, , to
.*-/.:

3835. Dari Aisyatr RA, dia berkata, "Seorang wanita berkulit
hitam milik salah satu suku Arab masuk Islam. Dia memillki hifsy

(rumah kecil) di masjid." Aisyah berkata, "Dia biasa datang kepada

kami dan bercerita di sisi kami. Apabila telatr selesai bicara maka dia

berkata:

Hari (pencurian) selendang itu termasuk keajaiban Tuhan kita,

Sungguh dai negeri kafir Dia menyelamatkanku."

Ketika dia berulang kali mengucapkannya maka Aisyah

bertanya kepadany4 *Apakah hari (pencurian) selendang itu" Dia
berkata, "Suatu ketika seorang gadis belia milik salatr satu keluargaku
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keluar mengenakan selendang kulit. Selendang tersebut terjatuh

darinya lalu seekor elang menukik turun karena mengira sepotong

daging. Elang itu mengambil selendang tersebut. Mereka pun

menuduhku lalu menyiksaku. Hingga mereka menggeledahku sampai

memeriksa kemaluanku. Ketika mereka berada di sekitarku dan aku

berada dalam kesulitanku, tiba-tiba elang tersebut datang dan

melewati kepala kami, kemudian ia melemparkan selendang dan

mereka pun mengambilnya. Aku berkata kepada mereka, 'Inilah yang

kalian tuduhkan kepadaku sementara aku terbebas dari tuduhan itu'."

a.

d
) :JGi ftfr, '-ilLJ A;U*

O zz ,

1ry yi urrl oK

'&.{r.t;H

3836. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Ketahuilah, barangsiapa bersumpah maka hendaklah bersumpah

dengan nama Allah. " Adapun kaum Quraisy biasa bersumpah dengan

(nama) bapak-bapak mereka. Maka beliau bersabda, "Janganlah

lralian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian."

'p ,* ott eatli';:L f6t i ;;:St'..L'oi ,;3 r
, ll,uir 'JLi ok 

'Uu 
a$G * ,i:: ,A ?A rj ;jr>Jt'6:i

.;7iic*i€f

'lL.

:t7'1?, $1. o'j'3+ q o';'rti

3837. Dari Amr, batrwa Abdurrahman bin Al Qasim
menceritakan kepadanya, sesungguhnya Al Qasim biasa berjalan di
depan jenazah dan tidak berdiri untuknya. Dia mengabarkan dari

Aisyah bahwa dia berkata, "Kaum Jahiliyah biasa berdiri untuk
jenazah dan saat melihatnya mereka mengatakan, 'Engkau dalam

keluargamu sebagaimana keadaanmu (dua kali)'. "
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3840. Dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Aku mendengar

bapakku berkata pada masa Jahiliyah, 'Berilah kami minum (dari)
gelas yang penuh dan beruntun'."

:Jv 'op ?nt ,g, ,;") gri *
vf :U * ",t:iltti)$*

'#'aidL)t;)U
3841. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Kalimat paling benar yang diucapkan penyair adalah perkataan
Labid, 'Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil'.
Hampir-hampir Umayyah bin Abi Ash-Shalt masuk Islam."
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3838. Dari Amr bin Maimun, dia berkata, "IJmar RA berkata,

'Sesungguhnya kaum musyrikin tidak bertolak dari Muzdalifah
(menuju Mina) hingga matahari terbit di atas (bukit) Tsabir. Maka
Nabi SAW menyelisihi mereka dengan bertolak sebelum matahari

terbit'."

/c
-. / . 2 oz I c .4r..), f tr,f,

3839. Dari Hushain, dari Ikrimah; firman Allah, "Waka'san
dihaaqan", diaberkata, "Penuh dan beruntun."

',i:'ri, *', y \t ;*'"3t iG
'$i ;tr, JbL;. ]'rr 

yi 6 ,:A Jr
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3842. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Abu Bakar merniliki

seorang budak yang membayar setoran kepadanya. Abu Bakar pun

makan dari hasil setoran budak itu. Suatu hari, budak tersebut datang

membawa sesuatu dan Abu Bakar memakannya. Kemudian si budak

berkata kepadanya, 'Apakah engkau tahu apa ini?' Abu Bakar

bertany4 'Apa ini?' Dia berkata, 'Aku pernah meramal untuk

seseorang pada masa Jahiliyah, dan pada dasarnya aku bukan tukang

ramal, hanya saja aku menipunya. Lalu dia memberiku upatr karena

perbuatan itu. Maka inilah yang baru saja engkau makan'. Abu Bakar

memasukkan tangannya, lalu memuntahkan semua yang ada dalam

perutnya."

?;i o;t:|-*ot'JLi ok iluuiz?nt q, * it-f
'i ry G.6'i6t'#'oi il?Jt ,F': :,SC .'^1at J- J\/Ft

,:V *''Yi,i'*U''iW '4 i:,F
3843. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Biasan;/a masyarakat

Jahiliyah melakukan jual-beli dagtng unta dengan bayaran habalul

habalah, Dia berkata,'habalul habalah (kehamilan yang dikandung)

adalah seekor unta betina melahirkan apa yang dalam perutnya, lalu

unta yang dilahirkan itu melahirkan anak'. Maka Nabi SAW melarang

mereka melakukan hal itu."
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3844. Dari Ghailan bin Jarir, kami biasa datang kepada Anas bin

malik dan dia bercerita kepada kami tentang kaum Anshar. Dia

berkata, "Kaummu melakukan begini dan begitu pada hari ini dan

itu... dan kaummu melalnrkan begini dan begitu pada hari ini dan

itu..."

Keterangan Hadits:

(Bab peristiwa-peristiwa pada masa Jahiliyaft). Maksudnya,

hal-hal yang terjadi antara masa kelahiran beliau SAW hingga

pengangkatannya sebagai nabi. Makna inilatr yang dimaksudkan pada

bab di atas. Pada umurnnya kata Jahiliyah' digunakan untuk masa

sebelum kenabian. Misalnya firman Allah dalam surah Aali Imraan

[3] ayat 154,+dt *'*-,5, * furofW-lUeretra menyangka yang

tidak benar terhadap Allah seperti sangl<nan jahiliyah). Dan firman-

Nya dalam suratr Al Ahzaab [33] ayat :f, .rj3lr :]Or' t; *7li
(Janganlah kamu behias dan bertingknh lafu seperti orang-orang

Jahiliyah yang dahulz). Begitu juga dengan hadits-hadits pada bab di

atas.

Mengenai penegasan An-Nawawi pada beberapa tempat dalam

kitab Syarh Muslim, bahwa makna itulah yang dimaksud, dimanapun

kata 'Jahiliyah' disebutkan, masih perlu ditinjau lebih lanjut. Karena

kata Jahiliyah' digunakan untuk sesuatu yang telah lalu, dan yang

dimaksud adalatr masa sebelum Islam. Adapun waktu akhirnya adalah

saat pembebasan kota Makkah. Di antaranya perkataan Imam Muslim

dalam mukaddimatr kitab Shahihnya,']fdr'€1i1 gttU.1i oUil6 oi

(Sesungguhnya Abu Utsman dan Abu Rafi' sempat mendapatkan masa
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jahiliyah),dan perkataan Abu Raja' Al Utharidi, 'rt{*qt 
€.U-?t

:t t) (Aku melihat pada masa jahiliyah kera berzina), dan perkataan

Ibnu Abbas, io: AV g:,$nttr eiiu",fj'+ (Atat mendengar

bapakku berknta pada masa jahiliyah, 'Berilah kami minum [dariJ
gelas-gelas yang penuh), padahal Ibnu Abbas dilahirkan setelah

kenabian.

Sedangkan perkataan Umar, alailt e.|l'riJ (Alar bernadzar

pada masa Jahiliyah), memiliki kemungkinan sebelum kenabian dan

sesudahnya.

Imam Buktari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA tentang puasa Asyrra'.

,t)t5tb t:t? lAsyura' adatah...). Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang puasa. Di tempat itu saya sebutkan kemungkinan

mereka menerimanya dari Ahli Kitab. Namun, kemudian aku dapati

keterangan bahwa mereka ditimpa kemarau panjang, lalu kemarau

tersebut diangkat (diakhiri) dari mereka (pada hari Asyura'), maka

mereka berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukur.

Kedua, hadits Ibnu Abbas RA tentang umrah pada bulan-bulan

haji.

bi:;-r3tt--t (Mereka menganggap). Maksudny4 mereka

berkeyakinan bahwa bulan-bulan haji hanya boleh digunakan untuk
manasik haji saja, dan bulan-bulan lainnya digunakan untuk umrah.

Masalah ini tlah diterangkan pada pembahasan tentang haji.

Ketiga, hadits Sa'id bin Al Musayyab, dari bapaknya, dari
kakeknya. Adapun kakek Sa'id adalah Hazn bin Abu Wahab. Dialah
orang yang 

-kami sitir sebelumnya- menyarankan kepada kaum

Quraisy agar menjadikan nafl<ah untuk pembangunan Ka'bah berasal

dari harta yang baik (halal).
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fi, ,t r; Ci *q' .-4 .h- i8 (Banitr teriadi pada masa

Jahiliyah, lalu menutupi apa yang ada di antara dua bukit).

Maksudnya, air banjir tersebut menggenangi daerah di antara dua

bukit yang terdapat di kedua sisi Ka'batr.

L'ui Lj Lr;t r.i; of ,,Si-i 
';)t;ii" 

i'61s"7"" berkata, "Dia

berkata, 'sesungguhnya hadits ini mengandung perlara penting'-"\.

Maksudnya, kisah dalam hadits ini.

Musa bin Uqbah menyebutkan batrwa banjir tersebut datang dari

arah reruntuhan pada bagian atas Makkah, lalu air membawa

reruntuhan tersebut. Mereka pun khawatir jika air masuk ke dalam

Ka'bah. Untuk itu, mereka memperkokoh bangunannya. Adapun

orang pertama yang melihatnya dan menghancurkan sedikit darinya

adalah Al Walid bin Al Mughirah. Selanjutnya Musa bin Uqbah

menyebutkan kisatr pembangunan Ka'bah pada masa sebelum

kenabian.

Imam Syafi'i meriwayatkan dalam l<rtab Al Umm, melalui

sanad-nya, dari Abdullah bin Az-Zlbair, bahwa Ka'ab berkata

kepadanya ketika ia sedang mengerjakan pembangunan Ka'bah,

"Perkokoh dan kuatkanlah! Sesungguhnya kami mendapati dalam

kitab-kitab bahwa akan terjadi banjir besar di akhir zaman." Maka

'perkara penting' yang disitir dalam hadits adalah mereka menyadari

bahwa banjir tersebut yang tidak pernah dialami sebelumnya, sebagai

awal banjir yang diisyaratkan dalam kitab-kitab, seperti dikatakan

Ka'ab.

Keempat, hadits Abu Hazim tentang perbincangan antara Abu

Bakar dengan seorang wanita dari suku Ahmas.

',-r--1"ri'f 
:?;t *b F i ,ps (Abu Baknr masuk menemui

seorang wanita dari suku Ahmas). Abu Bakar yang dimaksud adalah

Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun Ahmas adalah salah satu kabilah

dari Bajilatr. Sehubungan dengan ini, Ibnu At'Tin mengemukakan

l-
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pandangan yang tampak aneh. Mereka berkata, "Maksudnya adalah

wanita drr Al Hums, yakni Quraisy."

44ir ci i=-{ ) 4|SA- @U biasa disebut Zainab binti Al

Muhajir). Haditsnya diriwayatkan Muhammad bin Sa'ad dikitab Ath-
Thabaqat, dari Abdullah bin Jabir Al Ahmasi, dari bibinya (Zainab

binti Al Muhajir), dia berkata,'ajV'*? (Afu keluar untuk haji...)

lalu disebutkan hadits selengkapnya

Abu Musa Al Madini menyebutkan dalam kitab Dzail Ash-

Shahabah, Ibnu Mandah menyebutkan pada kitabnya Tarikh An-
Nisaal bahwa Zainab binti Jabir sempat bertemu Nabi SAW dan

menukil riwayat dari Abu Bakar. Riwayatnya dinukil oleh Abdullah
bin Jabir (dan dia adalah bibi daripada Abdullah). Dia berkata,
"Sebagian mengatakan dia adalah Zainab binti Al Muhajir bin Jabir.
Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab Al llal, bahwa riwayat
Syarik dan selainnya dari Ismail bin Abi Khalid 

-sehubungan 
dengan

hadits pada bab di atas- bahwa dia adalah Zainab binti Auf."

Kemudian dia berkata, "Ibnu Uyainah menyebutkan dari Ismail,
bahwa dia adalah neneknya Ibrahim bin Al Muhajir." Semua pendapat

ini mungkin digabungkan. Bagi yang mengatakan Zainab binti
Muhajir berarti menisbatkan kepada bapaknya. Sedangkan yang
mengatakan Zainab binti Jabir berarti menasabkan kepada kakeknya
yang terdekat. Adapun yang mengatakan Zainab binti Auf berarti
menasabkan kepada kakeknya yang teratas.

,.
,S-;- f Ui 0!-i (Sesnngguhnya ini tidak halal). Maksudnya,

tindakan tidak mau berbicara adalatr sesuatu yang tidak
diperbolehkan. Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur lain, dari Abu
Bakar Ash-Shiddiq, bahwa wanita itu berkata kepadanya, ';*._l t::Z o,g

:Sut ,';i uL t3;i tsi i Lf e.u1 'u $titb ii,r o1 Llii ,7 #,at e+i
,# ,'o-:isig iy::i ';ry 

1'soungguhnya antara t o*i aon kaummu

pada masa Jahiliyah terdapat perkara buruk. Maka alat bersumpah
jika diselamatkan Allah dari hal itu, niscaya aku tidak berbicara
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clengan seorang pun hingga mengerjakan haji. Abu Bakar berkata,
"sesungguhnya Islam menghancurkan perkara itu maka

berbicaralaft."). Riwayat senada disebutkan Al Fakihi dari jahx Zaid

bin Wahab dari Abu Bakar.

Perkataan Abu Bakar di tempat ini dijadikan dalil bagi yang

berpendapat bahwa seseorang yang bersumpah untuk tidak berbicara,

maka dia dianjurkan untuk berbicara dan tidak dikenai kafarat. Sebab

Abu Bakar tidak memerintahkan wanita itu untuk membayar kafarat.

Masalah ini dapat dianalogikan bahwa seseorang yang bernadzar

untuk tidak berbicara maka nadzamya batal. Karena Abu Bakar

menyebutkan secara mutlak bahwa perbuatan itu tidak halal. Itu
termasuk perbuatan Jahiliyah dan Islam telah menghancurkannya.

Abu Bakar tidak akan berkata demikian, kecuali berdasarkan hukum

dari Nabi SAW.

Pendapat di atas diperkuat hadits Ibnu Abbas tentang kisah Abu

Israil yang mempunyai nadzar berjalan kaki dan tidak menaiki

kendaraan, tidak bemaung dari terik matahari, dan tidak berbicara.

Maka Nabi SAW memerintahkannya menaiki kendaraan, bernaung

dari terik matahari, dan berbicara. Begitu juga hadits Ali yang

dinisbatkannya kepada Nabi SAW, ;itr A ii" lb \i ty*l' q H I, ,, .

"Tidak sempurna sesudah ihtilam dan berdiam sehari hingga malam."

(HR. Abu Daud).

Al Khaththabi berkata menjelaskan hadits tersebut, "Termasuk

manasik Jahiliyah adalah diam (tidak mau bicara). Biasanya salah

seorang mereka melakukan i'tikaf satu hari satu malam tanpa

berbicara. Maka mereka dilarang mengerjakan hal itu seraya

diperintahkan mengucapkan yang baik-baik." Adapun hadits Ibnu

Abbas telah disebutkan pada pembahasan tetang haji. Penjelasannya

akan dikemukakan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Al Mughni, "Tidak mau

berbicara adalah bukan termasuk syariat Islam, dan makna zhahir

hadits-hadits tersebut mengharamkannya." Kemudian dia berhujjah
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dengan hadits Abu Bakar dan Ali di atas. Dia berkata, "Apabila
seseorang bemadzar demikian, maka dia tidak harus menunaikannya.
Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan ahli ro'yu, dan kami tidak
mengetahui ada yang menyelishi dalam masalah ini."

Akan tetapi pendapat para ulama madzhab Syaf i menunjukkan
bahwa masalah nadzar bukan sesuatu yang dinukil langsung. Sebab

Ar-Raf i menyebutkan dalam kitab An-Nadzar, bahwa dalam tafsir
Abu Nashr Al Qusyairi, dari Al Qaffal, dia berkata, "Barangsiapa

memiliki nadzar untuk tidak berbicara dengan orang, ada

kemungkinan nadzamya dianggap sah, karena nadzar termasuk sarana

mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ada pula kemungkinan

dianggap tidak sfr, karena perbuatan itu mempersulit serta

memperberat, dan bukan termasuk bagian syariat kita, sebagaimana

apabila seseorang bemadzar berdiri di bawah panas matahari." Abu
Nashr berkata, "Atas dasar ini, nadzar untk tidak berbicara hanya ada

pada syariat tersebut, dan bukan dalam syariat kita." Dia menyebutkan
pernyataan ini ketika menafsirkan firman Allah tentang ucapan

Maryam dalam surah Maryam [19] ayat 26,6't-b *1'-\U ;1.
(Sesungguhnya aku bernadzar puasa [menahan diri tidak bicaraJ
untuk Tuhan Yang Maha Pemurah).

Dalam kitab At-Tatimmah karya Abu Sa'id Al Mutawalli,
"Barangsiapa mengatakan syariat sebelum kita adalah syariat bagi
kita, maka dia menjadikan hal itu (nadzar tidak berbicara) sebagai

sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah."

Ibnu Rifah berkomentar tentang ucapan Syaikh Abu Ishaq di
kitab At-Tanbih, 'Tidak disukai baginya untuk diam sehari hingga
malam'. Dalam penjelasannya dia berkata, "Bahkan dalam hadits Ibnu
Abbas disebutkan larangan tentang hal itu." Kemudian dia berkata,
"Benar! Hal seperti itu disebutkan dalam syariat sebelum kita. Jika
kita mengatakan ia adalah syariat bagi kita, berarti bukan makruh,
hanya saja bukan sesuatu yang disukai. Demikian dikatakan Ibnu
Yunus."
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Dia melanjutkan, "Namun, pernyataan ini perlu ditinjau
kembali, karena Al Mawardi berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar,

dari Nabi SAW, "# 
t',t ""\'* (Diamnya orang puasa adalah

tasbih). Kalau hadits ini shahih, maka ia menunjukkan tentang syariat

diam. Adapun jika tidak shahih, maka minimal hadits Ibnu Abbas

menyatakan bahwa perbuatan itu adalah makruh hukumnya." Dia juga

berkata, "Manakala kita katakan syariat sebelum kita adalah syariat

bagi kita, berarti nadzar tidak berbicara juga disyariat bagi kita.

Namun, ini berlaku jika dalam syariat kita tidak ada keterangan yang

menyelisihinya."

Apa yang dikatakan Ibnu Rifah sudah tepat, dan ternyata

larangan untuk bemadzar tidak berbicara ditemukan dalam syariat

kita, sementara hadits yang dia sebutkan dari Ibnu Umar tidaklah
shahih. Hadits itu dikutip penulis kitab Al Firdaus, dari hadits Ibnu

IJmar, dan dalam sanad-nya terdapat Ar-Rabi' bin Badr, seorang yang

gugur riwayatnya. Kalaupun hadits itu shahih tidak dapat dijadikan

dalil masalah di atas. Sebab lafazhhadits itu adalah, ,"C;,3 ;rldr'c,)"*
"qt t '.J'o"ttJi3 ,iS-'i:9;S lOfamnya orang yang berpuasa adalah

tasbih, tidurnya ibadah, dan doanya dikabulkaz). Maka hadits itu
hendak menjelaskan bahwa perbuatan orang yang berpuasa adalah

disukai. Apalagi diam dalam makna yang khusus adalah dianjurkan.

Ar-Ruyani berkata dalam kitab Al Bahr pada bagian akhir
pembahasan puasa, "Pada bulan Ramadhan, orang-orang biasanya

tidak memperbanyak bicara. Padahal tindakan itu tidak memiliki dasar

dalam syariat kita, juga pada syariat sebelum kita. Maka bolehnya hal
itu telah keluar dari perbedaan dalam persoalan yang kita bahas

sebelumnya."

Patutlah sebagian ulama muta'akhirin merasa heran, karena

telah menganggap Ar-Ruyani sebagai orang yang membolehkan

bernadzar untuk tidak berbicara, dengan menyimpulkannya dari dasar-

dasar pemikiran dalam madzhab Syaf i.
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Adapun hadits-hadits tentang diam dan keutamaannya, seperti

riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash, 'c;-b U
tj4 (Barangsiapa diam maka dia selamat), iwayat Ibnu Abi Dunya,

L;,-Llr i3+' '#"1(Ibadah paling mudah adalah diam), sanad-nya

mursal dan para periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya), serta

riwayat-riwayat sepertinya tidak bertentangan dengan penegasan

Syaikh Abu Ishaq yang menganggapnya makruh, karena adanya

perbedaan tujuan. Diam yang dianjurkan adalah meninggalkan

perkataan batil atau perkataan mubah yang menyeret kepada perkara

yang haram. Adapun diam yang terlarang adalah meninggalkan

perkataan dalam kebenaran bagi yang mampu mengutarakannya dan

perkataan mubah yang tidak mendatangkan perkara yang haram.

C.t dt y1i r.ii & ti:juJ.6 (Berapa lamakah kita tinggal dalam

urusan baik ini). Maksudnya, agarfla Islam dan nilai-nilai yang

dikandungnya, yaitu keadilan, persatuan, perlindungan bagi yang

teraniaya, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

o I o ..'-.g5. Lj'a: :,16 (Selama dia berlaku istiqamah dengan kalian).

Dalam riwayat dl Kasymihani disebutkan, 63 'outnir 6 (selama dia

berlaku istiqamah kepada kalian).

'$i-Yt (Imam-Imam kalian). Maksudnya, karena manusia sesuai

agama penguasa-penguasa mereka, maka barangsiapa yang

menyimpang dari para pemimpinnya, niscaya akan menyimpang dan

menyeret kepada penyimpangan.

Kelima, hadits Aisyah RA tentang kisah wanita berkulit hitam.

Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Umar bin

Syabah menyebutkan dari jalumya bahwa wanita itu di Makkah, dan

ketika terjadi peristiwa itu, maka dia hijrah ke Madinah.

* 4 oei (Dia memiliki rumah kecit) Yaitu rumah sempit

dan kecil. Abu Ubaidah berkata, "Hifsy pada dasarnya adalah laci.

Kemudian digunakan untuk rumah kecil karena sama-sama sempit."
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Penjelasan kisah ini sudah disebutkan pada bab-bab tentang

masjid pada pembahasan tentang shalat. Hubungannya dengan judul

bab di atas adalah menjelaskan sikap kaum Jahiliyah yang tidak

sopan, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Keenam, hadits Ibnu Umar tentang larangan bersumpah dengan

nama bapak atau nenek moyang. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Ketujuh, hadits Aisyah RA yang dinukil melalui Abdurrahman

bin Al Qasim, dari Al Qasim, tentang perbuatan masyarakat jahiliyah

yang berdiri karena jenazah. Al Qasim yang dimaksud adalah putra

Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

q ,tlF"*".Jlt'J i og (Kaum Jahiliyah berdiri untuk jenazah).

Secara zhahir, Aisyah RA belum mengetahui adanya perintah berdiri

untuk jenazah. Maka menurutnya, tindakan tersebut termasuk

perbuatan jahiliyah, dan Islam datang menyelisihi mereka.

Pada pembahasan tentang jenazah, sudah saya sebutkan

perbedaan dalam masalah ini, yakni apakatr hukumnya sudah dihapus

atau belum? Kalau dikatakan telah dihapus, maka apakah yang

dihapus kewajibannya dan masih tersisa hukum istihbab (disukai)?

Atau yang dihapus adalah pembolehan secara mutlak? Sebagian ulama

madzhab Syaf i memilih pendapat terakhir. Namun, mayoritas mereka

menghukumi makruh. Bahkan Al Muhamili mengklaim adanya

kesepakatan tentang kemakruhannya. Sementara Al Mutawalli

memiliki pendapat yang berbeda dan menganggapnya mustahab

(disukai). Kemudian pandangan Al Mutawalli dipilih Imam An-

Nawawi. Dia berkata, "Perkara ini termasuk masalah yang dikoreksi

Aisyah terhadap para sahabat. Namun, dalam hal ini mereka lebih

unggul."

,t':; li 6 *1 e f (Engknu pada keluargamu sebagaimana

keadaanmu, dua knli). Maksudnya, mereka mengucapkan perkataan

itu dua kali. Adapun maksud kalimat di atas adalah; keadaanmu

sekarang ini sama seperti keadaanmu saat hidup. Sebab mereka tidak
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beriman kepada hari kebangkitan. Bahkan mereka meyakini bahwa

apabila ruh keluar dari jasad, ia akan terbang kemana saja. Jika ia

termasuk orang baik, maka ruhnya akan bersama burung yang baik,

demikian sebaliknya.

Kemungkinan juga perkataan mereka itu sebagai doa bagi mayt.

Kemungkinan lain, kata 'maa' pada kalimat itu berfungsi untuk

menafikan, sedangkan kata'marratain' (dtta kali) adalah sambungan

kalimat. Maksudnya, engkau tidak akan berada pada keluargamu dua

kali; kali pertama yang engkau berada diantara mereka telah berlalu,

dan engkau tidak akan kembali lagi kepada mereka. Mungkin juga

kata'maa' berfungsi sebagai kata tanya, yang artinya dahulu engkau

di dunia sebagai orang yang terpandang, maka bagaimanakah

keadaanmu sekarang? Mereka berkata demikian sebagai ungkapan

kesedihan atas kepergian si mayit.

Kedelapan, hadits Umar tentang perkataan mereka, 'tsabir

terbit'. Masalatr ini telah disebutkan secara detil pada pembahasan

tentang haji.

Kesembilan, hadits Ikrimatr yang dikutip melalui Yatrya bin Al
Muhallab, dari Hushain, tentang firman Allah, 'ka'san dihaaqan'.

Yahya bin Al Muhallab Al Bajali memiliki nama panggilan Abu

Kudainatr. Dia berasal dari Kufah dan dianggap tsiqah. Tidak ada

riwayatnya dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini.
'^;.r;l6rj (Penuh dan beruntun). Demikian kedua kata ini

digabungkan. Keduanya telah dikenal di kalangan ahli bahasa.

Dikatakan, 'adhaqtu al ka's', artinya aku memenuhi gelas, dan

'adhaqtu lahu', yakni aku memberinya minum beruntun. Sebagian

mengatakan asal kata 'ad-dahq ' adalah penekanan, sehingga

maknanya adalah aku memenuhi tangan dengan gelas sehingga tidak

ada lagi tempat untuk selainnya.
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,,r* U.t',J,tii:'SA lOia berkata, "Ibnu Abbas berkata... "). Orang

yang berkata di sini adalah lkrimah. Hadits ini dinukil melalui sanad

hadits sebelumnya.
it " -

f,i cjf (Aku mendengar bapakku). Dia adalah Al Abbas bin

Abdul Muththalib.

, lfrQir ,.-! (Pada masa jahiliyah). Maksudnya, aku...,v
mendengamya mengatakan itu pada masa Jahiliyah. Namun, jahiliyah

di sini adalah jahiliyah nisbiyaft (ditinjau dari sudut pandang tertentu),

bukan jahiliyah mutlak. Karena Ibnu Abbas tidak mendapati masa

sebelum kenabian. Bahkan dia tidak dilahirkan melainkan sekitar

sepuluh tahun sesudah kenabian. Seakan-akan maksudnya, dia

mendengar Al Abbas berkata seperti itu sebelum masuk Islam.

-iU: L-rk tt '..1 (Berilah kami minum gelas yang penuh dan

beruntun). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain, dari Hushain,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Aku mendengar bapakku berkata

kepada pelayannya, 'idhaq lanaa', yakni isilah penuh untuk kami,

atau berilah minuman terus menerus kepada kami." Riwayat ini
semakna dengan apa yang dikemukakan Imam Bukhari.

Kesepuluh, hadits Abu Hurairah RA yang dinukil melalui

Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Salamah. Sufyan yang

dimaksud di sini adalah Sufoan Ats-Tsauri. Sedangkan Abdul Malik
adalah Ibnu Umair.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan sanad yang maushul

oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Ats-Tsauri, "Abdul Malik bin
Umair menceritakan kepada kami." Kemudian dalam riwayat Imam

Muslim melalui jalur ini dari Abdul Malik, "Abu Salamah

menceritakan kepada kami." Masih dalam riwayatnya melalui Israil,

dari Abdul Malik, dari Abu Salmaah bin Abdurrahman, "Aku
mendengar Abu Hurairah."

138 _ FATIIUL BAARI



qt:J t4t y 'O:*i 6otimat paling benar yang diucapkan

penyair). Kemungkinan yang dimaksud 'kalimat' adalah penggalan

bait sya'ir yang disebutkan, dan kemungkinan juga sya'ir tersebut

secara keseluruhan. Kemungkinan pertama didukung riwayat Imam

Muslim dari jalur Syu'bah dan Za'idah, dari Abdul Malik, u.O:bi t:1

qtJJr'j;6 lS"tungguhnya bait sya'ir paling benar yang diucapkan

penya 'ir). Namun, kata 'inna'(sesungguhnya) tidak tercantum dalam

riwayat Syu'bah yang dikutip knam Muslim.

Kemudian dalam riwayat Syarik, dari Abdul Malik, disebutkan,

e:-ar t ?i|>15:: Y :Fl| (Kalimat paling bernilai sya'ir yang

diucapkan bangsa Arab). Kalau bukan karena hafalan Syarik yang

dimasih disangsikan, tentu kalimat ini menghapus kemusykilan yang

dikemukakan As-Suhaili terhadap riwayat dalam kitab Shahih yang

menggunakan kata 'ashdaqu '(paling benar), sebab pemyataan 'paling

bernilai sya'ir' tidak berkonsekuensi 'paling benar'. Namun,
pertanyaan tetap tersisa karena segala sesuatu dinilai batil, padahal

termasuk di dalamnya ketaatan serta ibadah yang sudah jelas adalah

kebenaran. Demikian juga ucapan beliau SAW dalam doanya di waktu

malam, LI',* ).Jlti'g* tart At u'yi'6it ui (Engkau adatah

kebenaran, perkataan-Mu kebenaran, surga itu benar, neraka itu
benar...).

Untuk menjawab masalah ini dikatakan bahwa maksud
perkataan penyair, "sesuatu selain Allah", adalah apa yang selain Dia
dan sifat-sifat-Nya, baik dzat maupun perbuatan-Nya, berupa rahmat

dan adzab-Nya, serta yang lainnya. Oleh karena itu, disebutkan neraka

dan surga. Atau maksud kata 'batil' pada bait syair itu adalah

kefanaan bukan kerusakan. Segala sesuatu selain Allah mungkin
binasa hingga surga dan neraka. Hanya saja keduanya kekal karena

diabadikan Allah dan Dia juga menciptakan kekekalan bagi
penghuninya. Kata 'haq' (kebenaran) pada hakikatnya adalah sesuatu

yang tidak mengalami kebinasaan. Barangkali inilah rahasia
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penggunaan kata al haq (kebenaran) pada kalimat, A, liptt6Jr Ui
t6A'!tby 

(Engkau adalah kebenaran, perkataan-Mu kebenaran, dan

janji-Mu kebenaran). Lalu ketika menyebut selain itu digunakan kata

'haq'(benar).

Sikap Imam Bukhari mencantumkan hadits ini pada bab di atas

merupakan isyarat tentang kejadian antara Utsman bin Mazh'un

-mengenai 
bait syair di atas- dengan pengarangnya Labid bin

Rabi'ah sebelum masuk Islam. Saat itu Nabi SAW berada di Makkah

dan kaum Quraisy mencapai puncaknya dalam menyakiti kaum

muslimin. Ibnu Ishaq menyebutkan dari Shalih bin Ibrahim bin

Abdurrahman bin Auf, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari

Utsman bin Mazh'un, bahwa ketika dia kembali dari hijrah Habasyah

yang pertama, dia masuk Makkah di bawah jaminan keamanan Al
Walid bin Al Mughirah. Ketika dia melihat orang-orang musyrik

menyakiti kaum muslimin sementara dia dalam keadaan aman, maka

dia mengembalikan jaminan keamanannya. Pada saat dia berada

dalam majlis kaum Quraisy, tiba{iba Labid bin Rabi'ah datang dan

duduk, lalu melantunkan syairnya. Labid berkata:

Ketahuilah! Segala sesuatu selain Allah adalah batil.

Utsman bin Mazh'un berkata, "Engkau benar!" Kemudian Labid

meneruskan syairnya:

Dan semua kenihnatan akan lenyap.

Utsman berkata, "Engkau dusta! Kenikmatan surga tidak akan

lenyap."

Labid berkata, "Sejak kapan teman duduk kalian diganggu

wahai kaum Quraisy?" Maka seorang laki-laki di antara mereka

berdiri lalu menampar Utsman hingga matanya bengkak. Melihat

kejadian itu, Al Walid mencela sikap Utsman karena mengembalikan

jaminan keamanannya. Al Walid berkata, "Tadinya engkau berada

dalam perlindungan yang kokoh." Utsman berkata, "Sesungguhnya

mataku yang satunya sejak saudaranya dipukul maka ia pun ingin
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dipukul juga." Al Walid berkata, "Kembalilah ke dalam

perlindunganku." Utsman berkata, "Bahkan aku ridha dengan

perlindungan Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Labid masuk Islam setelah kejadian

itu. Dia adalah putra Rabi'ah bin Amir bin Malik bin Ja'far bin Kilab

bin Rabi'ah bin Amir Al Amiri, kemudian Al Kilabi, kemudian Al
Ja'fan. Dia dipanggil Abu Aqil. Imam Bukhari, Ibnu Abi Khaitsamah,

dan selain keduanya menyebutkannya dalam deretan para sahabat.

Ketika Umar bertanya kepada Labid tentang syair yang

digubahnya dalam Islam, maka dia menjawab, "Allah telah

menggantikan syair untukku dengan surah Al Baqarah." Labid

menetap di Kufah hingga meninggal dunia. Dia hidup selama 150

tahun atau lebih. Dialah penyair yang melantunkan bait syair:

Sungguh aku telah jemu akan kehidupan dan lamanya,

dan pertanyaan manusia: Bagaimana keadaan Labid?.

Bait syair ini menolak anggapan bahwa dia tidak pemah

menggubah syair setelah masuk Islam. Hanya saja anggapan itu
mungkin benar bila yang dimaksud adalah syair-syair panjang, bukan

sekadar satu atau dua bait.

'#-Lf c.ilolr gri i. rli s€'3 pan hampir-hampir Umayyah bin

Abi Ash-Shalt masuk Islam). Nama Ibnu Abi Ash-Shalt adalah

Rabi'ah bin Auf bin Uqdah bin Ghirah bin Auf bin Tsaqif Ats-Tsaqafi
(Abu Utsman). Ada pula yang mengatakan selain itu. Dia termasuk

orang yang mencari agama dan mempelajari kitab-kitab. Sebagian

mengatakan dia termasuk orang yang memeluk agama Nasrani. Dalam

syair-syairnya, dia banyak menyebut tauhid dan kebangkitan pada hari

kiamat. Menurut Al Kulabadzi bahwa dia adalah seorang Yahudi.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Muawiyah bin Abi
Sufyan, dari bapaknya, bahwa dia bepergian bersama Umayyah, lalu

dia menyebutkan kisahnya dan dia (Umayyah) bertanya kepadanya

tentang Utbah bin Rabi'ah, mengenai usia dan kepemimpinannya,
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maka dia memberitahukan bahwa Utbah memiliki sifat-sifat tersebut.

Dia berkata, "Terhinalah dia karena hal itu." Abu Sufyan marah.

Maka Umayyah mengabarkan kepadanya bahwa dia melihat dalam
kitab-kitab tentang nabi yang diutus dari kalangan Arab dan masanya

sudah tiba. Dia berkata, "Aku pun berharap nabi itu adalah diriku.
Kemudian aku melihat lagi dan ternyata dia berasal dari bani Abdi
Manaf. Aku melihat di antara mereka dan tidak aku dapati yang lebih
mirip selain Utbah bin Rabi'ah. Namun, ketika kamu mengatakan

kepadaku bahwa dia adalah pemimpin dan usianya lebih 40 tahun,

maka akupun tahu nabi tersebut bukan dia." Abu Sufyan berkata,

"Tidak lama sesudah itu muncullah Muhammad SAW. Aku berkata
kepada Umayyah dan dia menjawab, 'Benar, sesungguhnya nabi itu
adalah dia'. Aku berkata, 'Bukankah sebaiknya kita mengikutinya?'
Dia berkata, 'Aku malu terhadap wanita-wanita Tsaqif. Sesungguhnya

aku katakan kepada mereka bahwa nabi itu adalah aku. Kemudian aku
menjadi pengikut pemuda dari bani Abdi Manafl."

Abu Al Faraj Al Ashbahani menyebutkan bahwa ketika
Umayyah akan meninggal dunia, dia berkata, "Aku tahu bahwa a/
hanifiyah adalah benar. Akan tetapi keraguan timbul pada diriku
tentang Muhammad."

Al Fakihi dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari hadits Ibnu

Abbas, :Jt-ij et y io' ,r,; ,#t ?i ahi'c.J,li -i..alr ,fri ?oyat"o1
14'3't ee oji (Sesungguhnya Al Fari'ah binti Abi Ash-Shatt

fsaudara perempuan UmayyahJ datang kepada Nabi SAW dan

melantttnkan sya'ir-sya'ir Umayyah. Makn Nabi SAI{ bersabda,
'Sya'irnya beriman dan hatinya kafir'.).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Amr bin Asy-Syarid

dari bapaknya, dia berkata, 'U'$;i'p i,Sul *t y A' ,,La 'olt C:j

:f Lj-rjij!"bi iri'ri:J$i ,?.u\'^f*J6,i* ,tj :$l 1;, 1trr"

membonceng Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 'Apakah bersamamu
sebagian sya'ir Umayyah?' Aku berkata,'Benar!' Lalu aku
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melantunkan 100 bail syair. Beliau bersabda, 'Hampir-hampir dia
masuk Islam dalam sya'irnya'.).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari
Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata tentang firman Allah dalam
surah Al A'raaf 17) ayat 175, L|i'dJJtt tSti);'c$; nlt V ?.+-V gri
(Bacakan kepada merekn berita orang yang Kami berikan kepadanya
ayat-ayat Kami, lalu dia melepaslmn diri dari ayat-ayat tersebut),
"Ayat ini turun berkenaan dengan Umalyah bin Abi Ash-Shalt.,,
Kemudian dinukil melalui sejumlah jalur lain bahwa ayat itu turun
berkenaan dengan Bal'am AI Israili, dan inilah yang masyhur.

Umalyatr hidup hingga perang Badar, dan dia menggubatr syair
unfuk meratapi orang-orang kafir yang terbunuh, seperti akan
disebutkan pada bab-bab tentang hijratr. Umalyatr meninggal sesudah
perang Badar pada tatrun ke-9 H. Menunrt versi lain, dia meninggal
tahun ke-2 H. Dernikian disebutkan cucu Ibnu Al Jauzi. Dalam hal ini
dia berpedoman dengan nukilan dari Ibnu Hisyam, ..Sesungguhnya

Umalryah datang dari Syam untuk mengambil hartanya di Thaif, laru
hijratr ke Madinatr. Dalam perjalannya dia singgah di Badar. Maka
dikatakan kepa{anya, 'Tahukah engkau siapa dalam sumur tua ini?'
Dia menjawab, 'Tidak!' Dikatakan, 'Di dalamnya terdapat dua putra
pamanmu (Utbah dan Syaibah), fulan, dan fulan'. Maka Umayyah
menyobek bajunya dan memecalrkan hidung untanya lalu kernbali ke
Thaif hingga meninggal di sana."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini tidak berkonsekuensi
bahwa dia meninggal pada tahun itu juga. Menurut Al Kulabadzi,
Umalryah meninggal dalam penjara di Thaif. Kalau pemyataan ini
benar, maka itu terjadi pada tahun ke-S H. Kematiannya memiliki
kisah panjang yang disebutkan Imam Bukhari dalam Tarikh-nya, Ath-
Thabarani, dan selain keduanya.

Kesebelas, hadits Aisyah RA yang dinukil melalui Ismail, dari
saudaranya, dari Sulaiman bin Bilal, dari yatrya bin Sa,id, dari
Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al easim bin Muhammad. Ismail
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yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais, dan saudaranya adalah Abu
Bakar Abdul Hamid, sedangkan Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari.

Para periwayat hadits ini semuanya berasal dari Madinah. Di
dalamnya terdapat periwayat yang menukil dari periwayat lain yang

setingkat dengannya, dan ada pula yang menukil dari periwayat yang

lebih muda usianya, yaitu Yatrya bin Sa'id dari Abdunatrman bin Al
Qasim.

Al Baihaqi mangutip hadits ini dalam kitab lsy-Syu'ab, dari
jalur Ja'far Al Firyabi, dari Ahmad bin Muhammad Al Maqdami, dari
Ismail bin Abi Uwais, dengan sanad seperti di atas. Akan tetapi
disebutkan, "Dari Utaid bin Umar" sebagai ganti "Abdurrahman bin
Al Qasim." Barangkali Yahya bin Sa'id menerima hadits ini dari dua
syaikh sekaligus.

ir'j * el t$ qO" Balcar memitiki seorang budak). Saya

belum menernukan keterangan tentang rulmanya. Di sana terdapat pula
kisah serupa antara Abu Bahar dan An-Nu'aiman (salatr seorang

satrabat yang merdeka). Kisah ini disebutkan Abdurrazzaq dengan

sanad yarg shahih,'fftrtl Ug'o:tS;-,'#'Jiu-irrii' tr,:\rj7 #j ,t;j,lii o6;.ir n*s F ue.tjl :Jui i*'f g .:*1 j;+ff'Ar1
'r;$r.lrtl y Ci:n Jr'51 (Bahwasanya mereka singgah di suatu sumber

air. Mals An-Nu'aimaan berkata kepada mereka, 'Alan terjadi
sesuatu'. Merelw pun memberinya makanon, lalu dia mengirim
malranan itu kepada sahabat-sahabatnya. Hal ini sampai kepada Abu
Balear, maka dia berluta, 'Aht lihat dirilcu telah malmn hasil ramalan
An-Nu'aimaan sejak hari ini'. Kemudian dia memasukkan tangannya
ke tenggorokannya lalu memuntahkan makanan tersebut).

Dalam kitab Al Yllara'karya Imam Ahmad, dari Ismail, dari

Ayyrb, dari Ibnu Sirin disebutkan, F OJ * * yile; u;i nSi S
.ori.l3r /1ztu,i ;:i,:,i,lti 

jri ,ortiir 'i.r qiE'iE'J yb ftu el'^tti

"G' '.t'-j pe*" fidak mengetahui seseorang yang berusaha

memuntahlran makanan selain Abu Balur. Pernah didatanglan
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kepadanya makanan lalu dia makan. Kemudian dikatakan kepadanya

bahwa makanan itu dibawa oleh lbnu An-Nu'aimaan. Dia berkata,
'sungguh kalian telah memberiku makan hasil ramalan lbnu An-

Nu'aimaan'. Kemudian dia pun memuntahkannya). Para periwayat

hadits rni tsiqah (terpercaya) namun sanad-nya mursal.

Abu Bakar memiliki kisah serupa yang diriwayatkan Ya'qub bin
Abi Syaibah dalam Musnad-nya, dari jalur Nabih Al Anzi, dari Abu

Sa'id, dia berkata , "ry.:Ql ,yt & f: i 9.9t e*;t ,66t'S:s l?

t;eri qg;a,F Ujti ,,j;s q* oi :)'Fi ,q'Jvt ,lht s;i ;:!ir;r
uSi ,€-, ,)s UA es 4u, f ;i'lb t:JJ ,Ji;'6 {5# W.ni$'^r"bo
(Kami biasa singgah berkelompok. Suatu ketika dalam kelompokku

terdapat Abu Bakar. Lalu kami singgah pada suatu rumah yang di
dalamnya terdapat wanita hamil dan bersama kami terdapat seorang

laki-laki. Laki-laki itu berkata kepada wanita yang hamil, 'Maukah

aku beri kabar gembira bahwa kamu akan melahirkan anak laki-
laki?' Wanita tersebut menjawab, 'Ya!' Laki-laki itu membuat

beberapa kalimat mirip sajak. Maka wanita tersebut membdfinya

seekor kambing. Lalu dia menyembelih kambing itu dan kami pun

duduk memakannya. Ketika Abu Bakar mengetahui kejadiannya, dia

berdiri dan memuntahkan segala sesuatu yang dimakannya).

Utp)r i L;- (Membayar setoran kepadanya). Yakni

memberikan kepadanya apa yang dia dapatkan dari hasil usahanya. Al
Kharaj adalah harta yang disetujui majikan atas budaknya untuk
disetor kepadanya dari hasil usaha si budak.

-tf 
',- ,yU (Makan dari setorannya). Dalam riwayat Al

Ismaili melalui jalur lain dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu

Hazim disebutkan, ,+ + y'u"r't ^JkL4 o* ,i\t f #(J otf
'uA'j ,iiU'd'J'*',yA ^tA 'o$ti ,'iU(Abu Bakar pernah memitiki

seorang budak. Budak itu datang membawa hasil usahanya. Namun

Abu Bakar tidak memakannya hingga bertanya tentang asalnya. Pada

suatu malam, budak tersebut membawa hasil usahanya dan Abu
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Bakar memakannya tanpa bertanya lebih dahulu. Setelah makan

barulah Abu Baknr bertanya).

:*+ir uj :r_.j) 'dik'd? (Aku pernah meramal untuk

seseorang pada masa Jahiliyah). Saya tidak mengetahui nama orang

tersebut, tetapi ada kemungkinan dia adalah wanita yang disebutkan

pada hadits Abu Sa'id.

U.t*rrgr-Ul1 (Maka dia memberiku dengan sebab itu). Yak'ni

mengupah ramalanku tentang dirinya. Ibnu At-Tin berkata, "Hanya

saja Abu Bakar memuntahkan makanan itu untuk membersihkan diri.

Sebab perkara jahiliyah telah dibatalkan. Jika kejadian itu berlangsung

dalam Islam tentu dia akan membayar dengan yang serupa atau

harganya dan tidak cukup memuntahkan saja." Demikian dikatakan

Ibnu At-Tin. Namun, pandangan yang lebih kuat bahwa Abu Bakar

memuntahkan makanan itu karena adanya larangan makan upah

tukang ramal. Upah peramal adalah sesuatu yang ia ambil sebagai

imbalan jasa ramalannya. Adapun peramal adalah orang yang

mengabarkan peristiwa akan datang tanpa berdasarkan keterangan

syara'. Perkara semacilm ini sangat merebak dalam masyarakat

Jatriliyah, khususnya sebelum kedatangan Nabi SAW.

Kedua belas, hadits Ibnu Umar tentang habl al habalah

(kehamilan dari yang dikandung). Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang jual-beli. Maksud penyebutinnya di tempat ini

terdapat pada lafazh, a-lar#t G. U f-E t ttrf St. (B ahw as any a m er e ka

melalcukan jual-beli itu di masa Jahiliyah).

Kaiga helas, hadits Anas yang telah disebutkan pada bagian

awal pembatrasan tentang keutamaan kaum Anshar. Imam Bukhari

memasukkannya di tempat ini karena kalimat, "Kaummu melakukan

begini dan begitu pada hari ini dan itu" mengandung kemungkinan

isyarat peristiwa mereka pada masa Jahiliyah, sebagaimana

mengandung kemungkinan sebagai isyarat peristiwa mereka pada

masa Islam, atau bahkan yang lebih luas dari itu.
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Anas berbicara kepada Ghailan atas dasar bahwa Anshar adalah
kaumnya. Padahal Ghailan bukan termasuk kaum Anshar. Hanya saja

mungkin penggolongan ini didasarkan kepada nasab mereka yang

memiliki hubungan paman dengan Azd. Maka dari sini mereka dapat
dikelompokkan kepada Anshar.

27. Qasamah pada Masa Jahiliyah

'^ +ar €Us attti:ri'o\:Jv rliiL\t n, f* It f
f *; i Y' ilbt f6,4. i b' ot{ :;r-^ q q

:,i 46 q:. q:"pj'";; ,*)Ca'dan ,6')!r ,*"

"-,:1 

\,4; ir;j y.b1 )y, *j,iu g; i;'; -i*t
,l ,.!)' '+ t;i Ai ^;)t; ;r'i :r'*oy;tbL1,.t)'
i'q'fr'n #t rri i'u, 11 :ilbt €lt'Jr- ,tLtj tt
V og 6rfrU :Jrs titu a'v :iv ,S*'i';,ju rJrvi

Wi i :J$ e,-;lt q*r ,iw ;' Jif u "tr', ",'p .^ui

,:e,,ls t t:.,,si t r:; 
^sr*, I * * ri'b,jG *y *:,,

,a trl6ii 6$ ,a-i Ji t;-':6 e?t |>W Ci ti1.,',-K',Su
, t e,

*fi (* oi :;u /tb eri a|p'!;.G|t",:t; ,riG qi'JI t:_

/,v ,-f.t;t:i i|ler qltif ,1b .?:,::-^It'.>r1j )* e.,/
.tS;Q} ,& it?t ij.l;G ,ry :Js v+tb ;e t i,rta

ll ,;*'ri -.:tt lrtlt o\ i t?'esa .:rL lt:i'J*i tk u ie

I
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( ,iu ""i:,t :! $s ,"i:-i J\ (-:Jtd t"}t irtU'*'oi
it* t;v t,.:u l;i ,'Jv .fG i :y tis ,pr; qJl
;cG )V e.& r3. l.'oiir-,:tVl ti lil ali :,:u .7y

n ivA\:i'ui',J, t1 :.i>ti a-oLt'-?t ,'i'lui 4v ;)
IUy+} Co**; o{r', =-*'-scft;;;1r
* aii;t ti:u'-tx r;* L'i GG .i,!6:.51'6t; J,k

'*i;rt s.i U ,uut { --tr'$'&, ,hr'-x uk ;a
,. o'ri'o. t z .cc t'-,., ..1,' r)' ,'r' 

oz

p c- :> a-;-'ii'l': or*At U "f .r 
rii ,rir ';u"oi

)L)'G ai.,i /y (: r;- i\w'&,y, i6r Jr",i,-tr,

)try )rJo 
,trs.; ,f,, ,y 1-,J,)i q y\,trSJ trttJ-',.:i

;;,* it*, .Aw,iqtri';; 1,#.'f \ ) d {iu
,y'-t J'--Jr ir 6 :y, * €lt? ,{& ct Jrs .ty:; u'i'r?s

t - ? .,t o. , o ,o/. ...o,..oPi o* :*:tJ 4ttJl

3845. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya

qasamah pertama pada masa jatriliyah terjadi pada kami bani Hasyim.

Seorang laki-laki bani Hasyim pernah disewa oleh seorang laki-laki

Quraisy dari marga lain. Laki-laki bani Hasyim berangkat bersama

orang yang menyewanya untuk mengurus unta milik penyewa. Lalu

seorang laki-laki lain dari bani Hasyim melewatinya dan bagian atas

juwaliq miliknya terputus. Laki-laki itu berkata, 'Tolong berikan

kepadaku tali untuk mengikat bagian atas iuwaliq milikku agar tidak

dijatuhkan oleh unta. Dia pun memberinya tali dan digunakan

mengikat bagian atas juwaliq miliknya. Ketika keduanya singgah di

suatu tempat, unta-unta pun diikat kecuali seekor. Orang yang

menyewa berkata, 'Ada apa dengan unta ini sehingga tidak diikat
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sebagaimana unta-unta lainnya?' Laki-laki yang disewa berkata,

'Tidak ada pengikatnya'. Laki-laki penyewa berkata, 'Dimana

pengikatnya?"' Dia (periwayat) berkata, "Laki-laki yang menyewa

melempari laki-laki yang disewa hingga menemui ajalnya. Kemudian

seorang laki-laki penduduk Yaman melewati laki-laki yang dipukul.

Maka laki-laki yang dipukul berkata, 'Apakah engkau akan

mendatangi musim haji?' Dia berkata, 'Aku tidak hendak

mendatanginya, tetapi ada juga kemungkinan aku ke sana'. Laki-laki

tersebut berkata, 'Apakah engkau mau menyampaikan pesan dariku

sekali dalam hidup?' Laki-laki dari Yaman berkata, 'Baiklah!' Maka

dia menulis; Jika engkau mendatangi musim haji maka serulah,

'Wahai kaum Quraisy'. Kalau mereka menyambutmu maka katakan,

'Wahai bani Hasyim'. Bila mereka menyambutmu maka tanyakan

tentang Abu Thalib dan kabarkan kepadanya bahwa fulan

membunuhku karena seutas tali. Akhirnya laki-laki yang disewa

meninggal dunia. Ketika laki-laki penyewa datang, Abu Thalib

mendatanginya dan bertanya, 'Apa yang dikerjakan sahabat kami?'

Dia menjawab, 'Ia menderita sakit dan aku pun merawatnya dengan

baik. Kemudian aku mengurus pemakamannya'. Abu Thalib berkata,

'Sungguh perbgatanmu itu sangat baik'. Beberapa waktu kemudian,

laki-laki yang diberi wasiat menyampaikan pesan, mendatangi musim
haji. Dia berkata, 'Wahai kaum Quraisy'. Mereka menjawab, 'Inilah

Quraisy'. Dia berkata, 'Wahai bani Hasyim'. Mereka menjawab,

'Inilah bani Hasyim'. Dia berkata, 'Dimana Abu Thalib?' Mereka

berkata, 'lni Abu Thalib'. Dia berkata, 'Fulan memerintahkanku untuk

menyampaikan pesan bahwa si fulan telah membunuhnya karena

seutas tali'. Abu Thalib mendatangi orang itu dan berkata, 'Pilihlah

dari kami tiga perkara; jika mau engkau dapat membayar 100 ekor

unta karena telah membunuh sahabat kami, bila tidak maka hendaklah

50 orang dari kaummu bersumpah bahwa engkau tidak
membunuhnya, dan bila tidak niscaya kami akan membunuhmu

karenanya'. Kaum laki-laki itu datang dan berkata, 'Kami akan

bersumpah'. Abu Thalib didatangi seorang wanita dari bani Hasyim
yang diperistri salatr seorang laki-laki di antara mereka dan telah
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melahirkan anak untuknya. Wanita itu berkata, 'Wahai Abu Thalib,

aku ingin engkau memperkenankan anakku ini sebagai salah satu

diantara 50 orang dan janganlah menuntut sumpahnya dimana sumpah

dituntut'. Abu Thalib pun melakukannya. Kemudian datang lagi

seorang laki-laki dari kaum itu dan berkata, 'Wahai Abu Thalib,

engkau menginginkan 50 orang untuk bersumpah sebagai ganti 100

ekor unta, dimana setiap laki-laki itu menanggung dua ekor unta. lni
dua ekor unta, ambillah keduanya dariku, dan jangan tuntut sumpahku

dimana sumpah dituntut'. Abu Thalib pun menerima kedua unta itu.

Lalu datang 48 orang dan bersumpah." Ibnu Abbas berkat4 "Demi
yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak berlalu satu tahun hingga

tidak ada lagi diantara 48 orang itu, satu mata yang berkedip."

I;).?nt L:i 6'; 7, i; o,s :Lju qr" il' 'q3'^$:L *
o pr $i *i lt\t ;* lt J;riy ,*; *h, J,,
&3 yht ,k li)_?nt Lli ,t;?i ,+,t';'-ii3,pi;

.r)tli q.dr! q.

3846. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Hari Bu'ats adalatr hari

yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Rasulullah SAW datang dan

persatuan mereka bercerai berai, orang-orang mulia mereka terbunuh

dan terluka. Allah memberikannya kepada Rasul-Nya tentang

masuknya mereka dalam Islam."

:'Jt*s t;i:??nr oa, d& ;.tLi';:L ,& ir J; ;"7 *
*ot'$i ok *t,Le)"-a\tb, i,s,;;, *',pt'or

.1L:,, vt it-,alr'p:.1 ,oii-, t1:#"
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3847. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), bahwa Ibnu

Abbas menceritakan kepadanya, dia berkata, "Berlari-lari (sa'i) di

dasar lembah antara Shafa dan Marwah bukan sunnah. Hanya saja

orang-orang Jahiliyah berlari-lari (sa'i) di sana dan mengatakan, 'Kita
tidak akan melewati Batha' melainkan dengan berlari cepat'."

4: t- :JA t;i:L ?nt qr,/# ;t'+,i; frt o- ri *
6 e_ry|rr ;€ i ;i 6,t t ;;r ;,6r

.,-r(" i.r Ju ,,t*,yt'Ju,t;p
,,
6/ott/c'-Jx-tk al^At G Fjr op ,'&;t 6-# \) ,;-"Jt,,t))

j. o' o/ t1o. ol t1 o, ?/
.a-,9 Jl 4l-i )l 4bJ-' C))

3848. Dari Abu As-Safar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu
Abbas RA berkata, "Wahai manusia, dengarlah dariku apa yang aku

katakan kepada kalian, dan perdengarkan kepadaku apa yang kalian
katakan. Jangan kalian pergi dan mengatakan, 'Ibnu Abbas berkata...

Ibnu Abbas berkata...' Barangsiapa thawaf di Ka'bah maka hendaklah

ia thawaf di luar hijr, dan jangan kalian mengatakan 'al hathim'.

Sesungguhnya seseorang di masa jahiliyah biasa bersumpah seraya

melemparkan cambuk, sandal, atau busurnya."

xi;7 q"'.^Ltil; *ot ,.;i; i,Ss ;t# / )t' *
ct/..2-rcz z1 .."t..1 o

g<- k;* jt cl-t2,">t a)

3849. Dari Amr bin Maimun, dia berkata, "Aku melihat pada

masa Jahiliyah seekor kera lalu berkumpul padanya sejumlah kera,

dan kera tersebut telah berzina, maka mereka pun merajamnya, dan

aku turut merajamnya bersama mereka."
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)y"qJy iluqr?ut q' cb ctry l' ";L *
';$ : lr-i.66r e3,LQL,.;Lfir €,;+;rt,irru*ir
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3850. Dari Ubaidillah, dia mendengar Ibnu Abbas RA berkata,

..Diantara perkara Jahiliyah adalah mencela nasab, meratapi mayit..."

--dia lupa yang ketiga- tetapi Suffan berkata, "Mereka mengatakan

bahwa ia (yang ketiga) adalah memohon hujan dengan (perantara) rasi

bintang."

Keterangan:

Keempat belas, hadits tentang qasamah pada masa jahiliyah

yang dikutip secara panjang lebar. Kebanyakan periwayat yang

menukil dari Al Farabri menyebutkan di tempat ini, "Bab Al Qasamah

Pada Masa Jahiliyah." Namun bab ini tidak ditemukan dalam riwayat

An-Nasafi, dan inilah yang lebih tepat. Karena semuanya masih

termasuk bagran peristiwa di masa Jahiliyah. Pandangan ini nampak

jelas dari hadits-hadits yang disebutkan sesudahnya.

Hadits tentang qasamah dinukil lmam Bukhari melalui Abu

Ma'mar, dari Abdul Warits, dari Qathan Abu Al Haitsam, dari Abu

Yazid Al Madani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Adapun Qathan

adalah Ibnu Ka'ab Al Quth'i Al Bashri. Dia adalah seorang yang

tsiqah (terpercaya) di kalangan mereka. Gurunya, Abu Zaid Al
Madani, juga berasal dari Bashrah. Terkadang juga dia disebut A1

Madini. Barangkali asalnya dari Madinah. Namun, tidak seorang pun

penduduk Madinah yang menukil riwayat darinya. Imam Malik

pemah ditanya tentangnya tetapi dia tidak mengenalnya dan juga tidak

tahu namanya. Sementara Ibnu Ma'in dan selainnya

menggolongkannya sebagai periwayat yang tsiqah (terpercaya). Dia

dan periwayat darinya tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari,

selain di tempat ini.
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UCii,'S'rt lt1 lS r runggrhnya q as amah p ert ama). easamah adalah

sumpah. Dalam terminologi syariat adalah sumpah tertentu saat ada

tuduhan pembunuhan, baik untuk menetapkan pembunuhan atau

menafikannya. Menurut pendapat lain, ia diambil dari kata qismah

(pembagian), yakni membagi-bagi sumpah kepada mereka yang akan

bersumpah. Penjelasan perbedaan tentang hukumnya akan disebutkan
pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan).

t..

f6 ,f 4 ht tsl6 (Pernah seorang laki-laki dari bani Hasyim).

Dia adalah Amr bin Alqamah bin Al Muththalib bin Abdi Manaf.
Demikian ditegaskan Az-Zubair bin Bakkar pada kisah di atas.

Mungkin Ibnu Abbas menisbatkan kisah ini kepada bani Hasyim
hanya dalam konteks majaz. Karena antara bani Hasyim dan bani Al
Muththalib terjalin hubungan kasih sayang, persaudaraan, dan tolong
menolong. Menurut Ibnu Al Kalbi, laki-laki yang dimaksud adalah
Amir.

,s;i y e F:j U S*j i;Vt (Disewa seorans taki-taki tain

dari kaum Quraisy dari marga lain). Demikian disebutkan dalam
riwayat Al Ashili dan Abu Dzar. Begitu pula dinukil Al Fakihi melalui
jalur lain dari Abu Ma'mar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).
Dalam riwayat Karimah dan selainnya disebutkan,,.;J--|!';,>V1 flet
(Dia menyewa seorang laki-laki dari kaum QuraXyj.Tapi kalimat ini
terbalik dan yang benar adalah versi pertama. Az-Zubair bin Bakkar
memastikan bahwa laki-laki yang menyewa ^adalah Khadasy bin
Abdullah bin Abu Qais Al Amiri.

f-irr.6 ,- f -htfi ls"orong laki-laki dari bani Hasyim

melewatinya). Yakni melewati orang yang disewa. Namun, saya

belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki bani Hasyim
yang lewat tersebut.

*.t?'a;j @agian atas Juwaliq). Juwaliq adalah bejana yang

terbuat dari kulit atau kain maupun selainnya. Asalnya dari bahasa

Persia kemudian disadur ke dalam bahasa Arab. Kata asalnya adalah
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'kawalih'. Bentuk jamaknya adalah jawaliiq, dan ada juga yang

mengatakan jawaliq.

'*-jiairjui tijri; ;y-il lOimana pengikatnya? Dia [periwayatJ

berkata, "Malea dia memukulnya"). Demikian yang terdapat dalam

naskah, dan tentu saja ada lafazh yang dihapus, sebagaimana

ditunjukkan oleh redaksi kalimat. Hal ini diperjelas oleh riwayat Al
Fakihi, 'r,)"bii g. d;iriitj ,9:t"'at'-h'#t : t'6' q.i ht gr';|:A
LiU (Dia berkata, 'seorang laki-laki dari bani Hasyim melewatiku

dan bagian atas juwaliq mililcnya terputus. LakiJaki itu minta tolong

kepadaku dan aku memberinya tali'. Maka dia fiaki-laki yang

menyewal melemparinya).

'ri+i 
V.oU (Mengenai ajalnya). Yakni mengenai tempat yang

mematikan. Adapun kalimat 'maka dia meninggal', artinya hampir

meninggal, berdasarkan pemyataan selanjutnya, ;lir ,Yi'q hj ". ,u'r1-'O1'E (Seorang laki-laki dari penduduk Yaman melewatinya

sebelum dia menghembuskan nafas terakhir)l.

Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan pula keterangan tentang

nama laki-laki penduduk Yaman yang lewat itu.
-;jfJ (Maka dia menulis). Dalam riwayat selain Abu Dzar dan

Al Ashili disebutkan,'fakuntu' (maka aku), tetapi versi yang pertama

lebih tepat. Dalam riwayat Az-Ztbairbin Bakkar disebutkan, jr,$
r el 'oGi:'l)i-' i:#" /.{" gi lOia menulis kepada Abu Thatib

mengabarinya hal itu dan dia pun meninggal karenanya).

Sehubungan dengan ini Abu Thalib berkata:

Apakah karena seutas tali,

sungguh celakalah engknu.

t Kalimag 'maka dia meninggal' dan 'sebelum dia menghembuskan nafas terakhir'
tidak tercantum dalam naskah-naskah Shahih Bukhari.
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Engkau memukulnya dengan tongkat,

padahal telah datang seutas tali maupun setumpuk.
t.2." t? .

'at>dt 
,>6j (Dan orang yang disewa meninggal). Maksudnya,

sesudah dia menyelesaikan wasiatnya kepada laki-laki dari Yaman.

'4,i (Aku pun mengurus). Dalam riwayat Ibnu Al Kalbi

dikatakan, ll-Ji '# 
". 

tH & ai:tui ,t:ti U.Aijw ltatrt-taki yang

menyewa berkata, 'Dia telah menemui ketetapannya'. Mereka pun

memp ercayainya dan tidak mencurigainya s edikitpun).

t:itt ;i'F (Siapakah Abu Thali6). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, f:i,i i Ui (Dimana Abu Thalib?) Ibnu Al

Kalbi memberi tambahan, ,itft'*;I; I .*tq o"9i";W'1a:a;Su.i;l:O
, t.li.rr l+lb'dii tjart';.pt ,flb uj1lt'i' d. q } 1'?ui (Dia

.rngoboikon kepadanya tentang'kisah. Saat itu Khadasy sedang

thawaf di Ka'bah dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Maka

seorang laki-laki dari bani Hasyim berdiri mendekati Khadasy lalu
memukulnya. Mereka berkata, 'Engkau telah membunuh sahabat

knmi'. Namun, dia mengingkarinya).

o,^i d,t-i14';t (pilihlah tiga perknra dari kami).

Kemungkinan tiga perkara tersebut telah dikenal di antara mereka, dan

kemungkinan pula ia adalah ide Abu Thalib.

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada nukilan yang menerangkan

bahwa mereka bermusyawarah dalam hal itu dan tidak pula

menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa qasamah telah dikenal di
antara mereka sebelumnya." Namun, pernyataan ini perlu diteliti lebih
mendalam. Karena Ibnu Abbas 

-periwayat 
hadits itu- mengatakan

bahwa itu adalah qasamah yang pertama. Hanya saja, ada

kemungkinan maksud Ibnu Abbas adalah pelaksanaan qasamah yang
pertama, meski sebelumnya mereka telah mengetahui hukumnya. Az-
Zubair bin Bakkar menyebutkan bahwa mereka mengadukan perkara
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itu kepada Al Walid bin Al Mughirah, maka dia menetapkan agar 50

orang laki-laki dari bani Amir bersumpah di samping Ka'bah, bahwa

Khadasy tidak membunuhnya. Keterangan ini memberi asumsi bahwa

qasamah tersebut adalah yang pertama secara mutlak.

F-:,6 ,-.,t'afp UA (Maka seorang wanita dari bani Hasyim

datang kepadanya). Dia adalah Zainab binti Alqamah (saudara

perempuan laki-laki yang terbunuh).

ii!1 )it'&iu'g (Dia diperistri seorang laki-laki di antara

merekn). Dia adalah Abdul lJzza bin Abi Qais Al Amiri. Adapun

nama anak orang perempuan itu dari Abdul Uzza adalah Huwaithab.

Keterangan ini disebutkan Az-zubair bin Bakkar. Huwaithab hidup

sesudah ini dalam masa yang cukup lama dan sempat menjadi sahabat

Nabi SAW. Haditsnya akan disebutkan pada pembahasan tentang

hukum-hukum. Penisbatan perempuan itu kepada bani Hasyim

hanyalatr majaz. Adapun sebenamya, dia adalah istri seorang laki-laki

dari bani Hasyim. Kemungkinan maksud kalimat, 'dia melahirkan

untuknya seorang anak', adalah selain Huwaithab.
to-'g--.|'Hi oi (Memperkenankan anaklat). Maksudnya, engkau

menghibahkan kepadany a apa yatgmenj adi konsekuensi sumpah.

'4\j (Dan janganlah menuntut). Makna dasar 'ash-shabr'

adalah menahan dan mencegah. Sedangkan maknanya dalam konteks

sumpah adalah mengharuskan. Dikatakan,'shabartuhu' artinya aku

mengharuskannya untuk bersumpah dengan sumpah yang paling

agung, sehingga tidak ada jalan baginya untuk tidak bersumpah'

ir;ir '#t'* (Dimana sumpah dituntut). Yakni di antara

rukun (sudut) Ka'bah (hajar aswad) dan maqam (Ibrahim). Demikian

menurut Ibnu At-Tin. Lalu dia juga berkata, "Perkara ini dijadikan

dalil oleh Imam Syaf i untuk menyatakan larangan bersumpah di

antara rukun dan maqam hanya untuk sesuatu yang kurang dari 20

dinar nishab z*at."
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Saya (Ibnu Hajar) tidak tahu bagaimana konteks kisah ini
menjadi dalil masalah itu. Demikian juga, tidak seorang pun murid
lmam Syafi'i yang mengatakan bahwa dia berdalil dengan kisah itu
untuk masalah tersebut.

o to 4,t , t .i1 ,

t'p ,yj 6vti (Seorang laki-laki dari mereka datang kepadanya).

Aku tidak menemukan keterangan tentang nama laki-laki ini dan tidak
pula nama seorang pun di antara 50 laki-laki yang bersumpah, kecuali

yang sudah disebutkan. Ibnu Al Kalbi memberi tambahan, '+ tF'j
J:y-it;tr f i;€i.r3r;o Li flt {r"*udian mereka bersumpah di sisi

rukun bahwa Khadasy bebas dari tuntutan darah korban).
ac,

oai *J +nti (Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya). Ibnu

At-Ti; berkata, "seakan-akan yang mengabarkan kisah itu kepada

Ibnu Abbas adalah sejumlah orang. Maka jiwanya merasa tenang akan

kebenaran mereka. Sehingga dia bersumpah atas hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud Ibnu At-Tin bahwa saat

qasamah dilaksanakan, Ibnu Abbas belum dilahirkan. Menurutku,
kemungkinan yang mengabarkan peristiwa itu kepada Ibnu Abbas
adalah Nabi SAW sendiri. Kemungkinan ini nampaknya lebih kuat
mengingat Imam Bukhari mengutipnya dalam kitab Shahih-nya.

,oz

J:i)t Jti tJ (Tidaklah berlalu satu tahun). yakni sejak hari

mereka bersumpah.

';;;iii;@r7i (Dan diantara 48 orang). Dalam riwayat Abu

Dzar disebutkan, t.tirt sli @an pada 8 orang). Sedangkan dalam

riwayat Al Ashili, ,1.',:1ti (Dan pada 40 orang).

Adapun maksud kalimat, U*3"p ltutata berkedip), adalah

bergerak-gerak. Ibnu Al Kalbi menambahk ar., gj4jlt LJ) oj*j
b6: eru'gi ok U,i1 ,if-rl,:,(Maka tanah mereka menjadi milik
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Huwaithab. Oleh karena itu, Huwaithab termasuk orang yang

memiliki tanah sangat luas di Makkah).

Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari bapaknya, dia

berkata, :* |i5 ti;s ti? i ,,yu. {t11L3 #t y 0,6 
''it

'# UrW (sekelompok manusia turu,*pol, df sXf Xo'bah sebagai

qasamah di atas kebatilan. Kemudian mereka keluar dan duduk di

bawah sebongkah batu. Tiba-tiba batu itu iatuh menimpa mereka).

Dari jalur Thawus disebutkan, ,lu3 iF e.o'tlJi-l t"LhJr Jiioti
'^!.* ";4 "dte (Tidaklah masyarakat Jahiliyah melanggar sesuatu di

wilayah tanah Haram, kecuali balasannya dipercepat atas mereka).

Kemudian dari jalurHuwaithab dikatakan, .-,l1Uir; {r..qit 11al'ot
ttli-'e qU 6.ri";W (Sesungguhnya pada masa jahiliyah ada

searang wanita budak yang berlindung di slsi Ka'bah. Lalu

majikannya datang dan menarilorya. Maka tangan si maiikan menjadi

lumpuh\.

Kami kutip dari kitab Muiabi Ad-Da'wah karya Ibnu Abi Ad-

Dunya, suatu kisah panjang tentang cepatnya pengabulan doa di

wilayah Haram bagr yang terzhalimi atas orang yang menzhaliminya.

Dia berkata, : rji6 iln dr' f f*ttl.*qt e frr$- og ,'j,|'Jut

!9t #- J\,fet fi ill'7t ,E r:'tt,e{ir o'lf (umar berkata, 'Hat

itu dilalrukan kepada mereka pada masa Jahiliyah untuk mencegah

kezhaliman mereka. Sebab mereka tidak mengenal kebangkitan (dari

kubur). Ketika Islam datang maka pembalasan ditangguhkan hingga

hari Kiamat).

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur lain dari Thawus, dia berkata,
'u;.a"jt'l-j'drL iluf i9J, e"rri tl-: Lf aui; (Hampir-hampir

datang masanya, tidaklah seseorang melakukan pelanggaran di

wilayah Haram, kecaali ditimpaknn kepadanya sil<saan dengan segera

atas perbuatannya). Seakan-akan dia mengisyaratkan kejadian di

akhir zaman, disaat ilmu telatr dicabut dan orang-orang melupakan
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urusan syariat, maka urusan kembali asing sebagaimana pada

awalnya.

Kelima belas, hadits Aisyah RA tentang peristiwa Bu'ats.

JUi. i\ (Peristiwa Bu'ats). Hal ini telah dijelaskan pada awal

pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar. Menurut pendapat yang

paling kuat, kejadian ini berlangsung sebelum kenabian. Di tempat itu
telah disebutkan juga orang-orang yang terluka dalam peristiwa

tersebut. Diantaranya adalah bapaknya Usaid bin Hudhair, lalu dia

meninggal karena luka yang dideritanya.

Keenam belas, hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Bukhari
dari Ibnu Wahab. Padahal Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ibnu

Wahab. Maka sanad lengkap hadits ini disebutkan Abu Nu'aim dalam

kitab Al Mustakhraj, dari jalur Harmalah bin Yahya dari Abdullah bin
Wahab.

,#t A (BerlariJari bukanlah). Yakni berlari-lari cepat antara

Shafa dan Marwah bukan termasuk sunnah.

'iL, 
lsu m a h). D alarn riwayat A I Kasymihani di s eb u tkan, 2,1J-.

(termasuk suniah). Ibnu At-Tin berkata, "Para ulama menyelisihi
pandangan Ibnu Abbas dalam masalah ini, bahkan mereka

mengatakan ia adalah fardhu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud Ibnu Abbas bukan sa'i yang

dikenal, namun sa'i disini adalah berlari dengan cepat, dan tentu saja

ia bukan fardhu.

Pada pembahasan tentang cerita para nabi telah disebutkan

dalam biografi Ibrahim AS tentang kisah Hajar, bahwa awal sa'i
antara Shafa dan Marwah berasal dari Hajar, dan keterangan ini
berasal pula dari Ibnu Abbas. Maka jelaslah yang dimaksud Ibnu
Abbas berasal dari kaum Jahiliyah adalah berlari dengan cepat. Hanya

saja perkataannya, 'bukan termasuk sunnah', jika maksudnya adalah

hukum istihbab (disukai), maka menyelisihi pendapat jumhur ulama,

sehingga kedudukannya sama dengan pengingkarannya berlari kecil
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saat thawaf. Namun, ada juga kemungkinan maksudnya adalah 'cara

yang syar'i', dimana ia digunakan untuk perkara-perkara fardhu.

Bukan 'sunnah' menurut terminologi ilmu ushul fikih, yaitu sesuatu

yang disyariatkan namun tidak berdosa bila ditinggalkan.

'j-€f 1 (Kita tidak melewati). Maksudnya, kita tidak

melintasinya. Al Bathha' adalah tempat jalur air di lembah. Engkau

katakan, juztu al maudhi', yakni aku berjalan padanya, dan ajaztu al

maudhi', yak i aku melewati tempat itu dan menempatkannya di

belakangmu. Sebagian mengatakan kedua pola kata itu memiliki

makna yang sama. Adapun lafazh,'illa syaddan ' (melainkan dengan

cepat), maknanya kita tidak melintasi lembah itu melainkan dengan

berlari cepat.

Ketujuh belas, hadits Ibnu Abbas RA tentang thawaf di

belakang Hijr. Hadits ini dinukil Imam Bukhari dari Abdullah bin

Muhammad Al Ju'fi, dari Sufyan, dari Mutharrif, dari Abu As-Safar,

dari Ibnu Abbas. Al Mutharrif adalah Ibnu Tharif Al Kufi. Sedangkan

Abu As-Safar adalah sa'id bin Yahmud Al Kufi.

C9,,',,,,;rr,;3'J-jii G Arli-.,r e6,6 6- (wahai sekalian

manusia, dengarlah darilru apa yang aku katakan kepada kamu dan

perdengarkan kepadaku). Yakni ulangi apa yang aku katakan

kepadamu, agar aku mengetahui batrwa kamu telah menghafalnya'

Seakan-akan Ibnu Abbas khawatir mereka tidak paham apa yang dia

maksud. Lalu mereka menceritakan atas namanya sesuatu yang

menyalahi maksudnya. Seakan-akan Ibnu Abbas berkata, "Dengarlah

dariku dengan seksama. Jangan mengatakan 'dia berkata' sebelum

kamu menghafalnya dengan baik."

;aAr ,rti}";W c*JU Jti 'y (Barangsiapa thawaf di Ka'bah

hendaklah thawaf di belalmng Hiir). Dalam riwayat Ibnu Abi Umar

dari Suffan disebutkan, ;\Jr ,') (Di belakang dinding), yakni

dinding Hijr. Sebab bagian yang berada antara Ka'bah dan Hijr masih
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termasuk bagian Ka'bah. Penjelasannya dan pendapat tentang

ukurannya sudah disebutkan pada awal pembahasan tentang haji.

fi,:t tlp'l': (Janganlah kamu mengatakan At Hathim). Dalam

riwayat Sa'id bin Manshur, dari Iftadij, dari Muawiyah, dari Abu
Ishaq, dari Abu As-Safar 

-sehubungan 
dengan kisah ini-

disebutkan, Lt,F:jl ,il-i ,lbr :|.'^l:r'* ut',Sul rfih;jr 6 ht|SA
(Seorang laki-laki berkata, 'Apakah Al Hathim?' Ibnu Abbas berkata,
'Sesungguhnya tidak ada Hathim, biasanya seseorang...'). Abu
Nu'aim menambahkan dalam kitab Al Mustakhraj dari Khalid Ath-

Thahhan dari Mutharrif, {silAt 4t e:n'^5:;'r-UG *tar .p'f L$

i"; i*t \Ug (Sesungguhnya kaum Jahiliyah biasa menamainya

-yakni Al Hijr- Al Hathim. Di sana terdapat patung-patung milik
kaum Quraisy). Al Fakihi menukil dari Yunus bin Abu Ishaq, dari

Abu As-Safar, seperti itn, ,|.i)i,'j'q'*t +- oi stti ri1 nA:;;i oG

ftt:'U'JW JV W (Biasanya salah seorang mereka jika hendak

bersumpah, dia meletakkan tongkatnya lalu bersumpah, barangsiapa

ingin thawaf hendaklah thawaf di belakangnya).

'r-Dri- ts;? (Ansa bersumpah). Dalam riwayat Khalid Ath-

Thahhan disebutkan,'.ii; $! t)g (Apabila dia menyuruh bersumpah).

Tapi versi pertama lebih tepat. Adapun maknanya; apabila sebagian

mereka menyuruh yang lainnya bersumpah, maka orang yang

bersumpah melemparkan sandal, cambuk, busur, atau tongkat, ke

dalam Hijr, sebagai pertanda maksud mereka bersumpah, maka Hijr
dinamakan Hathim (penghancur) karena hal itu. Sebab ia
menghancurkan barang-barang milik mereka. Kemungkinan perbuatan

itu mereka lakukan jika bersumpah untuk menafikan sesuatu.

Menurut sebagian sumber, alasan penamiuill Hrjr sebagai

Hathim (penghancur) adalah karena jika orang yang dizhalimi
mendoakan kecelakaan atas orang yang menzhalimi di tempat itu,
niscaya orang yang berbuat zhalim akan binasa.
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Al Kalbi berkata, "Hijr dinamakan Hathim karena apa yang

terhalang padanya, atau karena posisinya yang lebih rendah dari

Ka'bah serta dikeluarkan darinya. Atas dasar ini, Al Hathim artinya

yang dihancurkan. Atau karena manusia saling menghancurkan di situ

dengan berdesakan saat berdoa."

Ulama selainnya berkata, "Al Hathim adalah sumur Ka'bah
yang semua hadiah untuk Ka'bah dilemparkan ke dalamnya."

Pendapat lain mengatakan, "Ia terletak antara sudut Hajar Aswad dan

maqam Ibrahim." Ada pula yang mengatakan, "Dari awal sudut Hajar

Aswad hingga awal hijr dinamakan Hathim." Namun, hadits Ibnu

Abbas di atas menjadi hujjah untuk menolak kebanyakan pendapat-

pendapat ini.

Dalam riwayat Iftadij disebutkan, ]:r-jjr 'oKi getrpi ia adalah

diding) dan termasuk bagian Ka'bah. Kemudian dalam riwayat Al
Ismaili dan Al Barqani di akhir hadits Ibnu Abbas disebutkan, J.f)

....fr, ..lic- ,..rt. ,ao'-itl.i o, t,r-? t;lU ,aii zh; ^Ui iI riri ,t'\r ir3 6'ihL ;at'rit Uf :, € f
J, :V-1siopo r.rr ri,o;"",i;r* dibawa mengeriakan haii oteh

keluarganya, maka dia telah menunaikan hajinya selama masih kecil,

apabila dewasa maka dia wajib haji yang lain. Siapa saja budak yang

dibawa haji oleh majikannya...). Tambahan ini juga dinukil Imam

Bukhari, tetapi tidak dalam kitab Shahih-nya.Imam Bukhari sengaja

menghapusnya dari hadits di atas karena tidak berkaitan dengan judul
bab dan jalur periwayatannya mauquf (tidak sampai kepada Nabi

SAW). Mengenai awal hadits, meski statusnya mauquf, dan hanya

berasal dari hadits Ibnu Abbas, tetapi maksud darinya tercapai dengan

penisbatan. Sebab Ibnu Abbas menukil perkara pada masa Jahiliyah
yang dilihat Nabi SAW, baik beliau menyetujuinya atau

menghapusnya. Sekiranya beliau tidak mengingkarinya dan

legalitasnya tetap berlangsung maka ia memiliki hukum marfu'
(langsung dari Nabi SAW). Adapun jika beliau SAW mengingkarinya

berarti syariat yang mesti dilakukan adalah sebaliknya.
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Kedelapan belas, hadits Amr bin Maimun tentang kera yang

berzina. Hadits ini dikutip Imam Bukhari melalui Nu'aim bin
Hammad, dari Husyaim, dari Hushain, dari Amr bin Maimun. Pada

sanad ini disebutkan Nu'aim bin Hammad, sementara dalam sebagian

riwayat hanya disebutkan Nu'aim. Dia adalah Al Marwazi. Dia pernah

tinggal di Mesir. Sedikit sekali Imam Bukhari menukil riwayat

darinya dengan sanad yang maushul. Bahkah pada umumnya dia

menukil darinya dengan sanad yang mu'allaq (tidak lengkap).

Kemudian dalam riwayat Al Qabisi disebutkan, "Abu Nu'aim
menceritakan kepada kami", lalu versi ini dibenarkan oleh sebagian

ulama. Padahal ini tidak benar.

Pada sanad di atas disebutkan, "Dari Hushain", sementara

dalam riwayat Bukhari dalam kitab ArTarikh disebttkan, "Hushain

menceritakan kepada kami." Dengan demikian, tidak ada lagi

kecurigaan bila Husyaim (periwayat dari Hushain) melakukan tadlis
(pengaburan sanad). Lalu Imam Bukhari menyebutkan Abu Al Malih
setelah Hushain.

it'{*qt e,rt (Aku melihat kera pada masa Jahitiyah). Al

Ismaili menyebutkan kisah ini melalui jalur lain dari Isa bin Hithan

dari Amr bin Maimun, dia berkata, oll S1i,#1 i; e 4t q*
j-, th["'d!- ,6:#t 'e, '*1 3?;W ,a:i- :Lys ,lt"-p e ":V itas ,OV
', o'ro ',,.. , .,, l!
Jrri-4,q) L:+J d 'p:i sli w ei "4t 

gjy:, Jl(,i ilt lir f
F; ,!|jt'6/16 ,:ctbi t4;i ,b:j'Jbi|r:n ,f l, $:7i't; ',*s au-

tl;i ,ii;i ;rat u,yfiu,,s ,f i:s'u;-\'r$r,-as 1yrqlei'r'4
?ti s-. ? g'&T U;-\'ui,l ,6:-&|i?b v4 (,u," berada di yaman

di tengah kambing keluargaku dan posisiku berada di tempat agak

tinggi. Tiba-tiba datang kera jantan dan kera betina, lalu kera jantan

berbaring dengan berbantalkan tangan kera betina. Kemudian datang

kera jantan lain yang lebih kecil lalu mencubit tangan kera betina.

Maka kera betina menarik tangannya dari bahwa kepala kera jantan

pertama dengan perlahan. Lalu kera betina mengikuti kera jantan
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yang baru datang. Akhirnya kera iantan tersebut melakukan

hubungan biologis dengan kera betina dan aku melihatnya. Kemudian

kera betina kembali dan hendak memasukkan tangannya di bawah

kepala kera jantan pertama dengan perlahan. Namun kera jantan

tersebut bangUn karena terkejut. Ia mencium kera betina lalu

berteriak. Maka berkumpullah padanya seiumlah kera. Si kera jantan

terus berteriak dan mengisyaratkan dengan tangannya ke arah kera

betina. Kera-kera itu pun bertebaran ke mana-mana lalu datang

membawa kera tadi yang alu kenali. Mereka pun menggali lubang

untuk dua kera itu lalu merajam keduanya. Sungguh aku telah melihat

rajam dilaksanakan pada selain manusia).

Ibnu At-Tin berkata, "Barangkali kera-kera itu masih keturunan

bani Israil yang diubah menjadi kera sehingga tersisa pada mereka

hukum tersebut." Namun, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya

mereka yang diubah menjadi kera tidak melahirkan keturunan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat inilah yang dijadikan

pedoman, berdasarkan keterangan dalam shahih Muslim, '! ii;lt ,if

'i S- (Sesungguhnya mereka yang diubah tidak memiliki keturunan).

Imam Muslim menukil juga dari hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW,

\-3'ijJi J}i',D|i-l-l il'';t1 ls"tungguhnya Allah tidak

membinasakan suatu kaum lalu menjadikan keturunan bagi mereka).

Menurut Abu Ishaq Az-Zajjaj dan Abu Bakar bin Al Arabi

bahwa kera-kera yang ada saat ini adalah keturunan manusia yang

diubah menjadi kera. Madzhab ini tergolong syadz (ganjil). Para

pendukungnya berpegang dengan riwayat dalam Shahih Muslim, 0i

'4 et y':rJttlr'A-ji ,ia 'rrb,u;€l il *t * nr i; ..otr

(Sesungguhnya ketika didatangknn dhabb (binatang seienis biawak)

kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Barangkali ia berasal dari

generasi yang peruah dirubah'.). Beliau bersabda juga tentang tikus,

]tj' rt r-irji I ,b.rel,f.ehi *-r;l (Telah lenvap satu umat bani

Israil dan aku tidak melihat mereka melainkan tikus).
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Mayoritas ulama memberi jawaban untuk argumentasi ini,
bahwa Nabi SAW mengatakannya sebelum diwahyukan kepadanya

tentang hakikat persoalan tersebut. Oleh karena itu, beliau tidak
membuat pernyataan tegas. Berbeda dengan penafian, dimana beliau

menyebutkan dengan tegas, seperti dalam hadits Ibnu Mas'ud.

Namun, tidak ada kemestian jika kera-kera tersebut berasal dari

keturunan manusia yang dirubah. Mungkin saja mereka yang dirubah

tersebut ketika menjelma dalam bentuk kera, meski pemahaman

mereka masih seperti manusia, maka kera-kera yang asli hidup

bersama mereka karena adanya kesamaan bentuk. Kera-kera yang asli

mempelajari dari mereka sebagian perbuatan mereka yang dapat

disaksikan. Lalu kera-kera ini memelihara hal tersebut dan jadilah

sebagai kebiasaan.

Kera memiliki kekhususan seperti itu karena tingkat
kecerdasannya lebih tinggi dibanding hewan-hewan lain. Ia juga

mampu menerima pengajaran tentang berbagai hal yang tidak dapat

dilakukan kebanyakan hewan. Di antara kekhususan kera adalah ia
mampu tertawa, menari, dan mengikuti gerakan yang dilihatnya. Kera
juga memiliki kecemburuan yang sebanding dengan manusia, dan

tidak satu pun diantaranya yang berhubungan badan selain dengan

pasangannya. Maka sangat mungkin, kecemburuan itu membawa

kera-kera menghukum siapa yang melakukan hubungan biologis
dengan kera betina yang bukan pasangannya.

Kekhususan kera yang lain adalah bahwa kera betina

mengandung anaknya, seperti halnya manusia. Terkadang kera

berjalan dengan kedua kakinya meski tidak terus menerus. Ia juga

mengambil sesuatu dan makan dengan tangannya. Ia memiliki jari-jari
tangan yang terpisah hingga ujung-ujung jari dan kuku-kukunya. Di
tepi kedua matanya terdapat bulu-bulu mata yang cukup lentik.

Ibnu Abdil Barr mengingkari kisah Amr bin Maimun di atas dan

berkata, "Di dalamnya terdapat penisbatan zina kepada selain

mukallaf (yang diberi beban syariat) dan penegakkan had (hukuman

yang telah ditentukan) terhadap hewan. Tentu saja perkara ini adalah
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munkar di kalangan ahli ilmu." Dia juga berkata, "Jika jalur hadits itu

shahih, maka kemungkinan kera-kera tersebut adalah jin, karena

mereka juga termasuk muknllaf."

Hanya saja Ibnu Abdul Barr berkata demikian karena dia hanya

membahas jalur yang dikutip Al Ismaili. Adapun argumentasinya

dapat dijawab bahwa gambaran kejadian berupa zina dan rajam,

tidaklah berkonsekuensi zina dan had yang sebenarnya. Hanya saja

terminologi zina dan had digunakan terhadap perbuatan mereka

karena ada kemiripan secara lahiriah. Maka ini tidak berarti penetapan

t a klif (beban syariat) terhadap hewan.

Sehubungan dengan ini, Al Humaidi mengemukakan pandangan

yang cukup ganjil, dia mengatakan dalam kitab Al Jam' Baina Ash-

Shahihain, bahwa hadits ini hanya tercantum pada sebagian naskah

Shahih Bukhari. Menurutnya, hadits tersebut hanya disebutkan Abu

Mas'ud sendiri di kitab Al Athraf, Dia berkata, "Hadits ini tidak

memiliki sumber dalam naskah Imam Bukhari. Barangkali ia

termasuk hadits-hadits yang sengaja disisipkan ke dalam kitab Shahih

Bukhari."

Pernyataan Al Humaidi tidak dapat diterima, karena hadits

tersebut tercantum pada sebagian besar naskah sumber Shahih

Bukhai yang sempat kami periksa. Cukuplah sebagai hujjah,

penyebutan hadits itu oleh Abu Dzar Al Hafizh dari tiga Imam besar,

dari Al Farabri. Demikian juga penyebutan Al Ismaili dan Abu

Nu'aim dalam Yitab Mustakhrai masing-masing, dan Abu Mas'ud

dalam kitabnya Al Athraf. Meski tidak diingkari bahwa hadits yang

dimaksud tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, sebagaimana

hadits sesudahnya. Namun, hal ini tidak berkonsekuensi bahwa hadits

tersebut tidak ada dalam riwayat Al Farabri. Karena hadits-hadits

dalam riwayat Al Farabri sedikit lebih banyak dibanding riwayat An-

Nasafi, seperti yang telah kami sebutkan di sejumlah tempat, dan akan

kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya.

Mengenai pandangannya tentang penambahan sesuatu yang

bukan bagiannya dalam Shahih Bukhari, maka ia menafikan
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pandangan para ulama yang menilai shahih semua riwayat Bukhari
dalam Shahih-nya, dan menafikan kesepakatan mereka yang

memastikan penisbatan kitab ini kepada Imam Bukhari. Apa yang

dikatakannya hanya merupakan khayalan fatal yang berakibat
hilangnya kepercayaan terhadap semua riwayat dalam Shahih
Bukhari. Karena bila mungkin ada penambahan riwayat pada salah
satunya, maka kemungkinan itu juga berlaku pada yang lainnya. Maka
tidak ada lagi seorang pun yang memiliki kepercayaan terhadap kitab
tersebut. Padahal kesepakatan para ulama menafikan segala

kemungkinan ini.

Jalur yang disebutkan Imam Bukhari menolak penilaian Ibnu
Abdil Barr yang melemahkan hadits di atas dari jalur Al Ismaili. Saya

(Ibnu Hajar) sengaja membahas masalah ini agak panjang supaya
mereka yang awam tidak teperdaya oleh perkataan Al Humaidi, lalu
berpegang dengannya. Kesalahan pendapat itu sangat jelas.

Abu Ubaidah Ma'mar bin Mutsanna menyebutkan dalam
kitabnya Al Khail, melalui jalur Al Auza'i, bahwa seekor kuda jantan
hendak dikawinkan dengan ibunya (induknya), tetapi kuda itu tidak
mau. Maka kuda betina dimasukkan dalam rumah dan ditutupi kain,
lalu kuda jantan disuruh membuahinya, dan kuda jantan tersebut
melakukannya. Ketika kuda jantan mencium aroma ibunya, dia pun
menundukkan kepalanya ke arah zakamya lalu memotongnya dengan
giginya. Bila pemahaman demikian terdapat pada kuda yang
kecerdasannya jauh dibawah kera, maka hal seperti itu lebih mungkin
lagi tet'adi pada kera.

Kesembilan belas, hadits Ibnu Abbas tentang tiga perkara
Jahiliyah. Imam Bukhari mengutip hadits ini melalui Ali bin
Abdullah, dari Sufyan, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas. Ubaidillah
yang dimaksud adalah Ibnu Abi YazidAl Makki.

4+ rf., ip (Dari lbnu Abbas;/ Dalam salah satu naskah

disebutkan, "Dari Anas", dan ini merupakan suatu kesalahan.

' Redaksi dalam naskah Shahih Bukhari adalah, "Ibnu Abbas mendengar...,'
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.+r--ilr d irrhlt (Mencela pada nasab). Yakni sebagian mereka

mencela nasab sebagian yang lain tanpa didasari ilmu.

et€lb (Meratap). Maksudnya, meratapi mayit. Hukum masalah

ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah pada bab

"Tidak Disukainya Meratapi Mayit". Di tempat itu sudah dijelaskan
juga tentang hadits Anas, "Bukan termasuk dari kami orang yang

memukul pipi, menyobek baju, dan menyeru dengan seruan

jahiliyah."

U.'& y'i (Dia lupa yang ketiga). Dalam riwayat Ibnu Abi Umar

dari Suffan disebutkan, d-6' ittt'.t 4i 4') (Jbaidillah lupa yang

ketiga). Di sini dijelaskan secara jelas orang yang lupa. Riwayat ini
dinukil oleh Al Ismaili.

,)i't-i**)' 6t ,olii (Dan mereka mengatakan ia adalah

memohon hujan dengan [perantaral rasi bintang). Maksudnya,

perkataan mereka, "Kita diberi hujan karena bintang ini..." Penjelasan

masalah ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang memohon

hujan (istisqa).

Abu Nu'aim menyebutkan lafazh itu dari riwayat Syuraih bin
Yunus, dari Su$an secara mudraj (disisipkan dalam hadits tanpa

menjelaskan ia berasal dari perkataan periwayat). Adapun kata, "dan
rasi bintang", tanpa menyebutkanlafazh, "dan dia lupa...." Kemudian

dari riwayat Abdul Jabbar bin Al Ala', dari Sufyan, kalimat eil,'hr'u7:

(dia tupa yang ketiga) diganti dengan !tJ.!lu, tLr-;ir1 (dan saling

berbangga dengan nama baik leluhur). Semua ini tidak benar

berdasarkan penjelasan riwayat Ibnu Abi Umar.

Ali (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) adalah Ibnu Al
Madini. Lalu ketiga perkara tersebut, yakni mencela nasab, meratapi

mayit, dan memohon hujan dengan (perantara) bintang, disebutkan

langsung dalam hadits Anas yang dikutip Abu Ya'la melalui sanad
yanglcuat.
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Dalam riwayat Ibnu Abbas melalui jalur lain justru disebutkan

empat perkara. Riwayat ini dikutip Imam Muslim, Ibnu Hibban, dan

selain keduanya, dari jalur Aban bin Yazid dan selainnya, dat'' Yahya
bin Abi Katsir, dai Zaid, bin Salam, dari Abu Salam, dari Abu Malik
Al Asy'ari, dinisbatkan kepada Nabi SAW, dengan lafazh, qi e t:rt
Ltis,lti,vr:...!'ti e',;a,:,.rrj,..1i e H, ,W;';r +taJr il U
iErt ,rrfr17u.,(Empat perkara pada umatku yang mereka tidak akan

meninggalkannya; berbangga dengan nama baik leluhur, mencela

pada nasab, mohon hujan dengan perantara rasi bintang, dan

meratapi mayit)."

Penutup

Pembahasan tentang keutamaan, serta peristiwa-peristiwa
sebelum kenabian yang berkaitan dengannya, telah memuat 233 hadits
marfu'. Diantaranya 33 riwayat mu'allaq dan sisanya maushul.
Riwayat yang diulang padanya dan pada pembahasan sebelumnya
berjumlah 138 hadits. Sedangkan yang tidak diulang sebanyak 95

hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan juga Imam Muslim, kecuali
hadits Aisyah "Abu Bakar pernah berada dalam goa", hadits Ibnu
Abbas mengenai masalah itu, hadits Abu Sa'id mengenai masalah itu,
hadits Ibnu Abbas "kami biasa memilih yang terbaik", hadits Ibnu Az-
Zubair, "Sekiranya aku mengambil khalil (kekasih)", hadits Ibnu
Ammar, "Tidak ada bersamanya kecuali lima orang", hadits Abu
Darda' "Dia telah diliputi", hadits Aisyah yang merupakan bagian
hadits As-Saqifah, hadits Ali "Sebaik-baik manusia", hadits Abdullah
bin Amr "Perkara paling berat yang dilakukan kaum musyrikin",
hadits Ibnu Mas'ud "Kami senantiasa dalam keadaan mulia", hadits
Ibnu Umar tentang lJmar, hadits Abdullah bin Hisyam mengenai hal
itu, hadits Utsman "Aku tidak membaiat", hadits Ali "Putuskanlah

sebagaimana kamu memutuskan", hadits Abu Hurairah tentang Ja'far,
hadits Ibnu Umar mengenai hal itu, hadits Abu Bakar "Peliharalah...",
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hadits beliau "Sungguh kerabat Rasulullah SAW lebih aku sukai...",
hadits Utsman tentang Az-Zubair, hadits Ibnu Abbas mengenai ha1 itu,

hadits Az-Zlbair tentang Yarmuk, hadits Thalhah dan Sa'ad, hadits

menyentuh tangan Thalhah, hadits Sa'ad tentang proses beliau masuk

Islam, hadits Ibnu Umar tentang Ibnu Usamah, hadits Usamah
"Sesungguhnya aku mencintai keduanya", hadits Anas tentang Al
Husain, hadits beliau tentang Al Hasan, hadits Ibnu Umar tentang

keduany4 hadits Umar tentang Bilal, hadits Hudzaifah tentang Ibnu

Mas'ud, hadits Muawiyah mengenai witir, hadits Ibnu Abbas tentang

Aisyah, hadits Arnmar mengenai beliau, hadits Anas mengenai kaum

Anshar, hadits Zaidbin Arqam tentang mereka, hadits Sa'ad tentang

Abdullah bin Salam, hadits Ibnu Salam bersama Abu Burdah, hadits

Ibnu Umar, hadits Ibnu Umar tentang Zaid bin Amr, hadits Asma',

hadits [brnt Az-Zubair tentang pembangunan Masjidil Haram, hadits

kakek Sa'id bin Al Musayyib, hadits Abu Bakar bersama seorang

wanita dari Ahmas, hadits Aisyah tentang berdiri untuk jenazah,

hadits Ibnu Abbas tentang gelas yang penuh dan beruntun, hadits Abu
Bakar bersama orang yang meramal, hadits Ibnu Abbas tentang

qasamah, tentang sa'i, dan tentang Al Hathim, hadits Amr bin
Maimun mengenai kera, dan hadits Ibnu Abbas "Tiga perkara yang

termasuk urusan jahiliyah. . ."

Jumlatr seluruhnya adalah 52 hadits, sebagiannya mu'allaq dan

sebagian lagr maushul. Dengan demikian, hadits yang juga

diriwayatkan knarn Muslim pada bab ini hanya 43 hadits (yang tidak
terulang). Adapun sebabnya adalah kebanyakan riwayat tersebut

dalam bentuk mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW), meskipun bisa

mengandung hukum marflt' (sampai pada Nabi SAW). Sementara

Imam Muslim lebih antusias mengutip hadits-hadits yang secara tegas

dinisbatkan kepada Nabi SAW.

Dalam pembatrasan ini terdapat 17 atsar dari para sahabat dan

generasi sesudah mereka.
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28. Diutusnya Nabi SAW

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin
Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin
Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'add
bin Adnan.

qE iur ,;-. it J;, ,*'Jii ,jG

,;:s,.4r., ?i n u,-, ip L>; aSa.
.^attct. j.,, | , . ,tt 6i . c+ a)tt dt_? €i i c,fi ,C .

3851. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA dia berkata,
"Diturunkan (wahyu) kepada Rasulullah sAw saat beliau berusia 40
tahun. Beliau tinggal di Makkkah 13 tahun, lalu diperintah untuk
hijrah. Maka beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10

tahun. Kemudian beliau SAW wafat."

Keterangan Hadits:

(Bab diutusnya Nabi SArl/). Kata mab a/s (diutus) berasal dari
kata ba'ats, arti dasarnya adalah membangkitkan. Kata tersebut
digunakan dalam arti pengarahan dalam suatu urusan, baik pesan

maupun kebutuhan. Di antara penggunaannya adalah kalimat,
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'ba'atstu al ba'ir', artinya aku membangkitkan unta dari tempatnya,

'ba'atstu al asknr', artinya aku mengarahkan pasukan untuk

berperang, dan 'ba'atstu an-naa'im', artinya aku membangunkan

orang yang tidur.

Pada awal pembahasan tentang keutamaan, ketika membahas

hadits Aisyah, telah disebutkan sejumlah persoalan yang berkaitan

dengan bab ini. Di tempat ini, Imam Bukhari menyebutkan nasab yang

mulia.

'J-b) (Muhammafi. N Baihaqi menyebutkan dalam kitab Ad-

Dala'il, melalui sanad mursal, 4b ar e'r4,'-i.)il.1iJr '*"ot

|* q'+,r6 :r7U ,t11;J ,,:ti r'^*, r; qA,i; ,ti ,iitit'^)'E *t
f\\i a'^;bt "ralJr e h' 'o:r-&i- of oitl i:-s r*1;. J-zi "v;1
(Sesungguhnya ketika Nabi SAW dilahirkan, maka Abdullah membuat

perjamuan untuhtya, ketika mereka makan, mereka pun bertanya
tentang namanya. Maka dia berkata, 'Muhammad'. Mereka berkata,
'Apa yang menyebabkan engkau tidak suka menggunakan nama-nama
dalam keluarganya?' Dia menjawab, 'Aku ingin agar dia dipuji Allah
di langit dan dipuji ciptaan-Nya di mukn bumi).

\ o. t c
drr r-3 ;Jr (Ibnu Abdullah). Tidak ada perbedaan pendapat

tentang ,ru*u bapak beliau SAW. Hanya saja ulama berbeda dalam
menentukan kapan wafatnya. Sebagian mengatakan dia wafat sebelum

Nabi SAW lahir. Versi lain mengatakan dia wafat sesudah Nabi SAW
dilahirkan. Namun, pendapat pertama lebih kuat. Para ulama juga

berbeda tentang usia beliau SAW ketika bapaknya meninggal.
Pendapat lebih kuat adalah dibawah satu tahun.

e.fi,iir f /) (Ibnu Abdul Muththalib). Namanya adalah Syaibah

Al Hamd, menurut jumhur ulama. Namun menurut Ibnu Qutaibah,
namanya adalatr Amir. Dia diberi nama Abdul Muththalib dan

masyhur dengan nama ini. Konon ketika bapaknya berangkat ke Gaza
dan meninggalkan ibu Abdul Muththalib di Madinah, tidak lama
kemudian bapak Abdul Muththalib meninggal di Gaza sementara
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istrinya masih di Madinah bersama keluarganya dari suku Khazraj.

Beberapa waktu kemudian Abdul Muththalib dilahirkan. Akhirnya,

pamannya yang bernama Muththalib datang dan membawa

keponakannya itu masuk Makkah. Orang-orang pun melihat

Muththalib membonceng keponakannya, maka mereka berkata ini

adalah Abdu (budak) Muththalib. Akhimya nama ini melekat pada

dirinya. Peristiwa tersebut dimuat dalam kisah panjang yang

disebutkan Ibnu Ishaq dan selainnya.

€6 it ltbnu Hasyim). Namanya adalah Amr. Dia diberi nama

Hasyim karena dianggap orang pertama yang mendermakanl tsarid

untuk jemaah haji dan juga kepada kaumnya pada musim paceklik.

Peristiwa ini diabadikan penya'ir dalam bait syairnya:

Amr Al Ala' telah mendermakan tsarid bagi kaumnya,

sementara pemuka Makkah dalam kesulitan dan paceklik.

it-L l+ /.t (Ibnu Abdu Manafl. Namanya adalah Al Mughirah.

As-Sarraj menyebutkan dalam kitabnya At-Tarikh, dari jalur Ahmad

bin Hambal, "Aku mendengar Asy-Syaf i berkata, 'Nama Abdul

Muthallib adalah Syaibah Al Hamd, nama Hasyim adalah Amr, nama

Abdu Manaf adalah Mughirah, dan nama Qushay adalah Zaid'."
"'# 

O-tt (tbnu Qushay). Dia diberi gelar Qushay (orang yang

jauh), karena dia menjauh dari daerah kaumnya, dan tinggal di negeri

Qudha'ah. Kejadian ini disebutkan dalam satu kisah panjang yang

disebutkan Ibnu Ishaq.

iY it (Ibnu Kitab). Menurut As-Suhaili, nama ini dinukil dari

bentuk mashdar (infinitif) yang bermakna mukalabah (saling

memusuhi). Dikatakan, 'kalabtu fulanan mukalabatan atau kilaban',
artinya aku menyatakan permusuhan dengan si fulan. Atau ia adalah

bentuk jamak dari kata kalb (anjing), dan sudah menjadi kebiasaan

t Mendermakan atau bermurah hati dalam bahasa Arab disebut 'hasyama', maka
orang yang berderma atau bermurah hati disebut 'Hasyim'-penerj.
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bangsa Arab memakai nama binatang, seperti nama-nama macan dan

sebagainya.

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa nama Kilab adalah Al
Muhadzdzab. Sementara menurut Muhammad bin Sa'ad namanya

adalah Hakim. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Urwah.

Konon diberi gelar Kilab karena sangat senang dengan anjing

pemburu. Dia biasa mengumpulkan anjing-anjing tersebut dan bila

ada yang lewat lalu bertanya maka dijawab, "lni adalah kilab (anjing-

anjing) milik Ibnu Murrah", akhimya dia pun dipanggil Kilab bin

Murrah.

i7 l, (Ibnu Murrah\. As-Suhaili berkata, "Nama ini dinukil dari

kata sifat untuk buah hanzalatr (buah yang rasanya pahit). Atau huruf

ha' pada akhir nama ini berfungsi untuk mubalaghaft (menyebutkan

sesuatu secara berlebihan), dan maksudnya; dia seorang yang kuat.

t' i) (Ibnu Ka'ab). As-Suhaili berkata, "Dinamakan demikian

karena dia menutupi kaumnya dan sangat lemah lembut terhadap

mereka. Pindatran dari kata 'ka'ab qadam' (mata kaki)." Tapi menurut

Ibnu Duraid berasal dari kata 'ka'b qanaat' (bagian menonjol pada

ujung tongkat). Dinamakan demikian karena kedudukan serta

kemuliannya yang sangat tinggi di antara kaumnya. Oleh karena itu,

mereka tunduk kepadanya hingga mereka mencatat tahun

kematiannya. Dia adalah orang pertama yang mengumpulkan

kaumnya pada hari Jum'at. Mereka menamai hari itu sebagai hari

Arubah hioggu Islam datang.

'rtF ;.1 (Ibnu Lu'ay). Menurut Ibnu Al Anbari, kata tersebut

adalatr bentuk tashghir dari kata la'ay yang artinya banteng. As-

Suhaili berkata, "Menurut pendapatku, ia berasal dari kata la'ya ymg
bermalara lamban.

Matma ini disebutkan juga oleh Ibnu Al Anbari sebagai satu

kemungkinan. Sementara Al Ashma'i berkata, "Ia adalah bentuk
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tashghir daripada kata liwaa' (panji tentara), hanya saja pada bagian

akhirnya diberi tambahan huruf hamzah."

it, i.t (Ibnu Ghalib). Tidak ada masalah tentang dirinya,

sebagaimana tidak ada masalah tentang Malik dan An-Nadhr.

fr.lt (Ibnu Fihr). Dikatakan bahwa dia adalah Quraisy. Az-

Zubair menukil dari Az-Zuhi bahwa ibunya memberinya nama

Quraisy, sedangkan bapaknya memberi nama Fihr. Sebagian

mengatakan bahwa 'Fihr' adalah gelarnya. Namun, ada pula yang

mengatakan sebaliknya. Adapun makna 'fihr' adalah batu kecil.
't-:tg 

i.t (fbnu Kinanah). Kinanah adalah kantong anak panah

yang terbuat dari kulit. Demikian dikatakan Ibnu Duraid. Dari Abu
Amir Al Adwani, dia berkata, "Aku melihat Kinanah bin Khuzaimah
telah lanjut usia, memiliki kedudukan tinggi, sering dikunjungi oleh
bangsa Arab karena ilmu dan keutamannya di antara mereka."

*.i ;r (Ibnu Khuzaimah). Kata ini adalah bentuk tashghir da.1

kata khazmah yang artinya menguatkan sesuatu dan memperbaikinya.

Az-Zajjaji berkata, "Mungkin juga berasal dari kata khazam.

Dikatakan,'khazamtaltu', artinya engkau memasukkan khizam
(gelang hiasan hidung) ke dalam hidungnya."

*:i O-tt ltbnu Mudrikah). Menurut jumhur ulama namanya

adalah Amr. Sementara menurut Ibnu Ishaq namanya adalah Amir.

1,JlUr (Ibnu llyas). Menurut Al Anbari, ia dibaca ilyas, yang

berasal dari kata 'alyas', artinya pemberani yang tidak kenal mundur.

Ulama selainnya berkata, "Huruf hamzah pada awal namanya

adalah hamzah washl (hamzah yang tidak dibaca bila berada di tengah

kalimat). Dengan demikian bila dibaca dengan kata sebelumnya

menjadi 'ya's', dan maknanya adalah pesimis (lawan optimis).
Pendapat ini dikemukakan Qasim bin Tsabit. Lalu dia mengutip
perktaan Qushay, "Ibuku adalah Khandaf dan bapakku adalah Ya's."
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',3 o)t llbnu Mudhar). Dikatakan, dia diberi nama demikian

karena suka minum air susu yang kecut (dalam bahasa Arab disebut

madhir-peneq). Ada juga yang mengatakan bahwa diberi nama

demikian karena warna kulitnya yang putih. Pendapat lain

mengatakan karena dia mengguncang $,tamdhur) hati dengan sebab

ketamp anan dan keindahatrnya.

le, ,e.t (Ibnu Nizar). Kata tersebut berasal dari kata 'an-nazr'

yang artinya sedikit. Abu Al Faraj Al Ashbahani berkata, "Dinamakan

demikian karena dia orang nomor satu di zamannya."

"'.t-; 
i;.t (Ibnu Ma'add)- Ibnu Al Anbari berkata, "Kemungkinan

berasal dari kata al add (hitungan), dan kemungkinan juga berasal dari

kata ma'ada yang bermakna membuat kerusakan. Dikatakan, ma'ada

fil ardh (dia membuat kerusakan di muka bumi). Seorang penyair

berkata, 'll/akharibiina kharban fama'ada' (Dan orang-orang yang

membuat kerusakan sehebat-hebatnya). Ada juga yang mengatakan

selain itu."

Otfri o-;t (tbnu Adnan). Kata tersebut berasal dari kata al adn.

Dikatakan, 'adana', artinya mendirikan. Abu Ja'far bin Habib

meriwayatkan dalam kitab tarikhnya Al Mahbar, dari hadits Ibnu

Abbas, dia berkata, "Adapun Adnan, Ma'add, Rabi'ah, Mudhar,

Khuzaimah, dan Asad, berada dalam satu millah (agama) Ibrahim.

Janganlah menyebut mereka melainkan dengan kebaikan." Az-Zttbair

bin Bakkar menukil dari jalur lain, dari Nabi SAW , 
'4,sYi'H'ti-31

,# LJts t-,{l| (Janganlah kalian mencaci maki Mudhar dan

Rabi'ah, lrarena sesungguhnya keduanya adalah muslim). Hadits ini

memiliki riwayat pendukung dari Ibnu Habib dari riwayat mursal

Sa'id bin Al Musayyab.
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Catatan:

Imam Bukhari menyebutkan nasab mulia ini hanya sampai
kepada Adnan. Sementara dalam kitabnya At-Tarikh dari ubaid bin
Ya'isy dari Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq, dia
menyebutkan seperti nasab di atas, lalu ditambahkan sesudah Adnan;
Ibnu Udd bin Al Muqawwim bin Tarih bin Yasyjab bin ya'rab bin
Nabith bin Ismail bin Ibrahim.

Pada awal pembahasan tentang keutamaan, saya telah
menyebutkan perbedaan tentang nasab beliau SAW antara Adnan
hingga Ibrahim AS, dan perbedaan antara Ibrahim hingga Adam AS.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, l,' & ro.lr of

o6:rs i Ja aiJ C.::6-il *;' ri1 ori pi y (Biasanya Nabi SAW

jika menyebut nasabnya, maka beliau tidak melampaui Ma'add bin
Adnan).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang
dinukil melalui Ahmad bin Raja', dari An-Nadhr, dari Hisyam, dari
Ikrimah, dari Ibnu Abbas. An-Nadhr yang dimaksud adalah Ibnu
Syumail, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Hassan.

1 ,ozaiJS, ;,i (Dari lkrimah). Dalam riwayat Rauh dari Hisyam,

yang akan'dikutip pada pembahasan tentang hijrah disebutkan,
"Ikrimah menceritakan kepada kami."

'iJi3i'F;'*t pi 4t il' ,,r; nr JFr ,p ,Sli (Diturunkan

kepada Rasulullah SAW sem'entara beliau't"*rfo 40 tahun).Inilah
maksud penyebutan hadits ini pada bab di atas. Masalah ini telah
disepakati para ulama. Pada bab tentang sifat Nabi SAW disebutkan
hadits Anas, 'tFJi ,it ;e 4 *t iO ^' 

db'^!l (Sesungguhnya

beliau SAW diutus pada awal 40 tahun). Lalu pada pembahasan

tentang awal mula diturunkannya wahyu disebutkan bahwa wahyu
pertama kali diturunkan kepada beliau SAW pada bulan Ramadhan.
Dengan demikian, jika didasarkan pada pendapat yang shahih dan
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masyhur, bahwa beliau SAW dilahirkan bulan Rabi'ul Awal, berarti

saat pertama kali wahyu turun, usia beliau SAW adalah 40 tahun 6

bulan. Namun, perkataan Ibnu Al Kalbi memberi asumsi bahwa beliau

lahir pada bulan Ramadhan. Dia berkata, "Beliau SAW meninggal

dalam usia 62,5 tahun." Sementara para ulama sepakat bahwa beliau

SAW meninggal pada bulan Rabi'ul Awal. Maka konsekuensi

pernyataan Ibnu Al Kalbi adalah bahwa beliau SAW dilahirkan pada

bulan Ramadhan. Pendapat ini dibenarkan oleh Az-Zubair bin Bakkar,

tetapi ia tergolong pendapat yang syadz (menyalahi yang umum).

Sehubungan dengan waktu kelahiran beliau SAW terdapat beberapa

pendapat lain yang leblh syadz dibanding pendapat di atas.

'd:-ai:p-,t\J'i<;. (Di Makkah t3 tahun). Pernyataan ini lebih

shahih dibanding riwayat Imam Muslim dari Ammar bin Abi Ammar

dari Ibnu Abbas, -di-ai:#'s :g&r'?t( *ti6 n' SAgr'oi
(Sesungguhnya Nabi SAI{ tinggal di Makkah 15 tahun). Masalah ini
akan dijelaskan lebih detil pada bab-bab tentang hijrah.

29. Apa yang Dialami Nabi SAW dan Para Sahabatnya Karena

Ulah Kaum Musyrikin di Makkah

€;ii;;.iL? ri *t y\t * 4t";i :'qb J':4

vf ar J;,J-:'.#,-iu'f F iquj-ft't
i :"J "W J;ts U i,ir- ^F)';*'.,')lt;-?tr ,"-,:
"* U: t.*, (. ,.-ieL \i f q yY o'13 17,lf' yv
'* il: i,A 11,r*u.,W :f; gi,P 

"4t 
yi't,:)

-7}6 Jti* u'*st1t);- '- ;\t t* ?ut'"$*1 .*-,

.li,r vt 'Jtt:" G
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* * +'ttr 'Lq.;t1
3852. Khabbab berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW dan dia

berbantal selimutnya di bawah naungan Ka'bah 
-dan 

kami telah

mendapatkan kekerasan dari kaum musyrikin- maka aku berkata,

'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk

kami?' Beliau SAW duduk dan wajahnya menjadi merah padam lalu

bersabda, 'Sungguh orang-orang sebelum kalian daging dan urat

syarafnya disisir dengan sisir besi, tetapi hal itu tidak

memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang diletakkan gergaji di
atas kepalanya lalu dibelah menjadi dua bagian, tetapi hal itu tidak

memalingkannya dari agamanya. Sungguh Allah akan

menyempurnakan urusan ini hingga penunggang berjalan dari
Shan'a' ke Hadhramaut tanpa ada yang ditakutinya, kecuali Allah'."

B ayan menambahk an, " D an s eri g al a t erh a d ap kamb in gny a. "

t_2;
).

.A,tJl{

3853. Dari Abdullah RA, dia berkata, 'Nabi SAW membaca

surah An-Najm lalu sujud. Tidak tersisa seorang pun melainkan sujud,

kecuali seorang laki-laki, aku melihatnya mengambil segenggam

kerikil dan mengangkatnya lalu sujud padanya seraya berkata, 'Ini
cukup bagiku'. Aku melihatnya sesudah itu terbunuh dalam keadaan

kafir kepada Allah."

\'* dtE i,SG ^t
: . , o.t I t o

,,l.'..^^q b{t Gl',)
/4

Fi ltht 'v Utii :Jv ".; i,r ,t, yt r.e f
,/ , 4 - -. i . t o

i:u t;{ iri 'i-i, #', yl ,llo=- yl Li ji. t4 ,13J;

tVg E'il.'^;-ir't,ih . -# t.ta :JG: +'tX,'^3:j

tozl
Pee

\.. . \. oz cz - ,oz c c, c,
$tl Ls,b) dJll -r, ,f Oy ,J. )-p f,.

o,l o J .z tToz z n .:,,V ,*'; U d('4";j LL *: &,/
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,'J\')'€1 *,*', y \t &'4t P e'i'*,io
,:d-2 ; ,b',ut3 :P e';'l;G rYa' W +t -it*t

.ft r:( ,f.'iq il' ;LT'.#i ,*j gr\t ,*'*;lt ,S,a

i ;l 1l- -jrl- ,J vl-l c4..t A *s caa't., C.F-s teY J

; ^Xi 
? ; €t;ii,)T ?'; tt'&?;-3*rr'*,-n

it g.'i;'*'i;'ri'.^* Ui'ti *
3854. Dari Amr bin Maimun, dari Abdullah RA, dia a"*u'u,

"Ketika Nabi SAW sedang sujud dan disekitarnya ada beberapa orang

Quraisy, maka Uqbah bin Abi Mu'aith datang membawa isi perut

unta, lalu dilemparkannya di atas punggung Nabi SAW. Beliau SAW

tidak mengangkat kepalanya. Fathimah AS datang dan mengambil isi

perut unta tersebut dari punggung beliau SAW, lalu dia mendoakan

kecelakaan kepada mereka yang melakukannya. Maka Nabi SAW

berdoa, 'Ya Allah, tanggungan-Mu (mengadzab) kelompok Quraisy;

Abu Jahal bin Hisyam, (Jtbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah,

Umayyah bin Khalaf'-atau Ubay bin Khalaf, Syu'bah ragu- Aku

pun melihat mereka terbunuh pada perang Badar. Mereka

dicampakkan dalam sumur, selain Umayyah bin Khalaf 
-atau

Ubay- anggota badannya terpotong-potong, sehingga tidak

dicampakkan ke dalam sumur."

; *'*#';Lisv',i;rU t . ic, t cl o /
J.a-, .5-JJ> :-P ,-f

u
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t-trsr,sr ; t:'€ij ,ht?? at'Jt a|l- ,k S^i F;*"t,, (- J

:* n-,1r @Tt'qt| u 19 ir 'J:;'6 ,Ctr;)r rbi tl'r ,?1
'J--lt i o,t;, i)-,)' .:; ti1 ,tr:St :frt ,f. C) ei, ,;t1r\

?: A Yt ,iul y6J.'^if i :;G;:Jq*i
3855. Dari Manshur, Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku

-atau 
dia berkata, Al Hakam menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin

Jubair- dia berkata, Abdurrahman bin Abza berkata, "Tanyalah Ibnu
Abbas tentang kedua ayat ini, 'Janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah '(Qs. Al An'am [6]: 151 dan Al Isra' [17]: 33), dan

'Barangsiapa membunuh orang muhnin secara sengaja' (Qs. An-
Nisaa [4]: 93)". Aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dia
berkata, "Ketika turun ayat dalam surah Al Furqaan, orang-orang
musyrik Makkah berkata, 'Sungguh kami telah membunuh jiwa yang

diharamkan Allah, kami telah menyeru bersama Allah sembahan lain,
dan kami telah melakukan perbuatan dosa'. Maka Allah menurunkan
ayat, 'Kecuali siapa yang bertaubat dan beriman' (Qs. Al Furqaan

l25l: 70) Ayat ini untuk mereka. Adapun apa yang ada dalam surah

An-Nisaa' layat 93), bahwa seseorang jika mengetahui Islam dan

syariat-syariatnya, kemudian dia membunuh maka balasannya adalah

neraka jahannam." Aku menyebutkan hal itu kepada Mujahid, maka

dia berkata, "Kecuali mereka yang menyesal."
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o ), o,t t i: l.ct o, '-,ot ,o ,o , ia. ,-,. c, tc, r..,,
c.r-t alt J*J sJs io)f ,f oS-f tJ e- rt" O\>,-,\.rl aryU

1-,U 
Jto's-.cet,s.s,-.r'p,*i * rtu?i* JG':.)-,e

.o,gt c:*;'L* oi f )*;
3856. Ouri U.*uf, bin Az-Zubai-:,'draberkata: em U..turryu

kepada Ibnu Amr bin Al Ash, "Beritahukan kepadaku perkara paling

dahsyat yang dilakukan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW." Dia
berkata, "Ketika Nabi SAW shalat di Hijr Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin
Abi Mu'aith datang dan meletakkan kainnya di leher beliau SAW, lalu
dia mencekiknya dengan keras. Abu Bakar datang hingga memegang

bahunya (Uqbah) lalu mendorongnya dari Nabi SAW. Dia berkata,

'Apakah kamu akan membunuh seseorong yang mengatakan Tuhanku

adalah Allah?' (Qs. Al Ghaafir l23l:28);'
Riwayat ini dinukil jrrga oleh Ishaq, Yahya bin Urwah

menceritakan kepadaku, dari Urwah, aku berkata kepada Abdullah bin
Amr.

Abdah berkata: Diriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya,

dikatakan kepada Amr bin Al Ash.

Muhammad bin Amr berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah,

Amr bin Al Ash menceritakan kepadaku.

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dialami Nabi SAW dan para sahabatnya karena
ulah kaum musyrikin di Makkah). Yakni macam-macam gangguan

dan siksaan. Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits yang

berasumsi ke arah itu. Pada bab "Penyebutan Malaikat" dalam
pembahasan tentang awal mula penciptaan, disebutkan hadits Aisyah,

ili'j6 t;;;i 7r-',1"oi l€ ?Uet-e G|,F,'*j f nt ;b',4 i$ q
ii.t t ii, 6'ril t:k Wj ,cJ'3r',y'*3) (Bahwa dia berkata kepada Nabi

SAW, "Apakah pernah datang kepadamu suatu hari yang lebih berat
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daripada perang Uhud?" Beliau bersabda, "Aku telah mengalaminya

dari kaummu, dan paling berat yang aku alami dari mereka...). Lalu
disebutkan kisah beliau SAW di Thaif.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari

Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas, dia berkata, "Rasulullah

SAw bersabda, Vi Utx-6t yt e|*b i;i 6s3i-6j 1' d 45\i'ri)
(Sungguh aku disakiti karena Allah yang tidak pernah seorang pun

disakiti seperti itu. Aku ditakut-takuti karena Allah yang tidak seorang

pun ditakut-takuti seperti itu).

Ibnu Adi meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, t-ii
l:.-J-;1.i r;Yi Cs\i (Tidak ada seorang pun yang disakiti sebagaimana

aku disakiti). Ibnu Adi menyebutkan hadits ini dalam biografi Yusuf
bin Muhammad bin Al Munkadir dari bapaknya dari Jabir. Namun,
Yusuf bin Muhammad adalah seorang periwayat yang lemah.

Kalau hadits tersebut shahih, maka ia dianggap musykil jika
dikaitkan dengan siksaan yang diderita sebagian sahabat, seperti yang

akan disebutkan. Menurut sebagian ulama, maknanya dipahami

sebagaimana makna hadits Anas. Ada juga yang berpendapat, bahwa
Allah mewahyukan kepada beliau SAW, tentang siksaan yang

menimpa para sahabatnya, maka beliau pun tersiksa karenanya,

disamping siksaan yang dialaminya sendiri dari kaumnya.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas tentang para

sahabat, dia berkata, 6 ;t'afthiiiifiblJ'i,bi o:jp ttt€ U )it1
,lr oi\'u $t.airi ciur,'i r7'fi &,?t ry 4 u.E,t#"oi )y-
'€ ,j:tJ! (Demi Allah, mereka [kaum musyrikinJ memukuli salah

seorang mereka [sahabat], membuatnya lapar dan kehausan, hingga

ia tidak mampu duduk dengan lurus karena kerasnya sil<saan, hingga

mereka berkata kepadanya, 'Latta dan Uzza adalah sembahanmu

selain Allah'. Dia pun menjawab, 'Ya!').
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Ibnu

Mas'ud, dia

,*JJr d. e*iit :-lt 1rt\i ni"ii6 lorong-orans pertama yans

menampakkan keislamannya ada tujuh orang; Rasulullah SAIlt, Abu

Bakar, Ammar, ibunya (Sumayyah), Shuhaib, Bilal, dan Miqdad.

Adapun Rasulullah SAW dilindungi Allah dengan perantara

pamannya. Abu Bakar dilindungi Allah dengan perantara knumnya.

Sedangkan yang lainnya ditangkap kaum musyrikin, lalu disuruh

mengenaknn baju besi. Setelah itu dipaksa berdiri di bawah terik

matahari).

Jawaban untuk semua riwayat ini adalah bahwa Nabi SAW

merasa tersiksa karena siksaan yang menimpa para sahabatnya, sebab

beliau sebagai penyebabnya. Lalu timbul lagi kemusykilan bila

dikaitkan dengan siksaan para nabi terdahulu berupa pembunuhan,

seperti dalam kisah Zakariya dan anaknya Yahya. Kemusykilan ini
juga dapat dijawab bahwa siksaan yang dimaksud pada hadits di atas

adalah selain pembunuhan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini beberapa

hadits, yaitu:

Pertama, hadits Khabbab tentang pengaduan mereka kepada

Nabi SAW. Hadits ini dikutip melalui Al Humaidi, dari Sufyan, dari

Bayan dan Ismail, dari Qais, dari Khabbab. Bayan yang dimaksud

adalah Ibnu Bisyr. Ismail adalah Ibnu Abi Khalid. Sedangkan Qais

adalah Ibnu Abi Hazim.

i,t;.(Kain selimut). Pada bab "Tanda-tanda Kenabian" telah

disebutkan dari jalur lain dengan redaksi, iliS;. (Kain selimut

milihrya).
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r-ii ii,r i3-i li lnaoUroh engkau berdoa kepada Altah untuk

kami?). Dalam bab diutusnya Nabi SAW diberi tambahan, A'.A-571
(Tidakkah engkau mau memohon kemenangan untuk knmi).

tro. t,. t ,r,*: "*; t^)'-6ii (Beliau duduk dan wajahnya menjadi merah).

Maksudnya, karena baru bangun tidur. Tapi kemungkinan juga karena
marah, dan inilah yang ditegaskan Ibnu At-Tin.

yyt y+r'L:J,{'€{i'6 oe 1d lsurgsrrh orang-orang

sebelum kamu disisir dengan slsir besi). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, "amsyath" (sisir-sisir), bentuk jamak dari
kata misyth atau musytft. Bisa dibaca misyath dan bisa }uga amsyath.
Sama seperti lafazh rimaah dan armaa&. Ibnu Duraid mengingkari
pemberian tanda kasrah pada huruf mim dari kata itu bila dalam
bentuk mufrad (tunggal). Menurutnya, tanda ini hanya masyhur
digunakan pada bentuk jamaknya.

"t1 

/ f yY o'ti s (Berupa daging dan urat syaraf

sebelum tulangnya). Dalam riwayat terdahulu disebutkan, # *\ G

f 
'ti 

P q (Berupa tulang dan urat syaraf sesudah dagingnya).

]t :iir *ii (Dan diletakkan gergaji). Kata dasarnya ada dua

versi; menggunakan hamzah di awalnya, dan tidak menggunakan
hamzah. Dikatakan; wasyartu dan bisa juga asyartu. Terkadang
ditambahkan huruf nun (merrladi minsyaar), dan inilah yang lebih
masyhur digunakan. Pada riwayat terdahulu disebutkan, e,'^)'jrJ"
l. br;4 q'F;;A f\\i (Digati tubang di tanah untuknya,

kemudian ia ditempatkan dalam lubang itu, lalu didatangkan gergaji).

Ibnu ArTin berkata, "Mereka yang diperlakukan seperti itu
adalah para nabi atau para pengikut mereka." Dia juga berkata, ..Di

kalangan sahabat terdapat juga orang-orang yang bisa bersabar bila
mengalami hal seperti itu." Hingga akhimya beliau berkata,
"Sekelompok sahabat dan pengikut mereka serta generasi sesudahnya
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senantiasa mendapatkan siksaan karena Allah. Sekiranya mereka mau

men gambil keringanan ni scaya akan diperbo lehkan. "

r-)l rii ?nr '$i21Oo" sungguh Allah akan menyempurnakan

urusan ini). Dalamriwayat terdahulu disebutkan, ptli fi;L31 il1

(Demi Allah, sungguh urusan ini akan sempurna." Yang dimaksud

'urusan' di sini adalah Islam.

,-"i * *s'lrl,llt; ir; (Bayan menambahknn, "Dan serigala

terhadap kambing"). Hal ini memberi asumsi bahwa dalam riwayat

yang lalu ada perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

Sesungguhnya riwayat itu dinukil dari Yahya Al Qathan dari Ismail,

dan pada bagian akhimya disebutkan, * # rtllt:li'r ftUGi r;

(Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah dan serigala terhadap

kambingnya). Lalu Al Ismaili meriwayatkan dari Muhammad bin

Ash-Shabah bin Aslam dan Abdah bin Abdunahim, semuanya dari

Ibnu Uyainah, juga terdapat perkataan periwayat yang disisipkan

dalam hadits. Jalur riwayat Al Humaidi lebih shahih dan didukung

oleh Ibnu Abi Umar sebagaimana dikutip Al Ismaili.

Catatan:

-Kata adz-dzi'b (serigala) berada dalam posisi nashb (posisi

dimana huruf akhir suatu kata harus diberi tanda fathah) yang

merupakan sambungan dari mustatsna minhu (sesuatu yang

dikecualikan darinya), bukan sambungan dari mustatsna (yang

dikecualikan).r Demikian pendapat yang ditegaskan Al Karmani.

Pada dasamya tidak ada halangan bila dikatakan ia adalah

sambungan dat'r mustatsna, sehingga kalimat itu berbunyi; "Dan tidak

t Maksudnya, kata 'serigala' merupakan sambungan dari kata 'tidak takut' dan

bukan sambungan dari kata 'Allah' sehingga arti kata itu adalah 'tidak ada yang

ditakutinya kecuali Allah dan tidak takut pula terhadap serigala yang akan memakan

kambingnya'. Sebab bila tidak dimaknai demikian berarti ada sesuatu yang ditakuti
selain Allah-penerj.
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takut kecuali terhadap serigala yang akan memakan kambingnya".

Karena konteks hadits ini hanya ingin menjelaskan rasa aman dari
permusuhan sesama manusia, seperti pada masa jahiliyah, bukan
menjelaskan rasa aman dari gangguan serigala, sebab yang demikian

hanya akan terjadi di akhir zaman saat Nabi Isa AS turun ke bumi.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud, "Nabi SAW membaca surah An-
Najm lalu sujud..." Pembahasannya sudah dikemukakan pada bagian

sujud tilawah pada pembahasan tentang shalat. Adapun sisa

pembahasannya akan dijelaskan pada tafsir surah An-Najm. Di tempat

tersebut disinggung nama orang yang tidak sujud. Menurut Al Waqidi,
kejadian itu berlangsung pada bulan Ramadhan tahun ke-5 setelah

kenabian.

Catatan:

Sepatutnya hadits ini disebutkari pada bab "Hijrah ke Habasyah"
yang akan disebutkan. Sebab di dalamnya disebutkan bahwa sujudnya
kaum musyrikin itu menjadi sebab kembalinya orang-orang yang

berhijrah pertama ke Habasyah. Mereka mengira bahwa semua kaum
musyrikin telah masuk Islam. Ketika tampak bagi mereka kenyataan

yang berbeda maka mereka pun melakukan hijrah yang kedua.

Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud mengenai kisah Uqbah bin Abi
Mu'aith melemparkan isi perut unta ke punggung Nabi SAW yang

sedang sujud. Masalah ini telah dijelasksan pada akhir pembahasan

tentang wudhu.

Catatan:

-Peristiwa dalam hadits ini te{adi sesudah hijrah kedua ke
Habasyah. Sebab diantara mereka yang didoakan kecelakaan oleh
Nabi SAW adalah Umarah bin Al Walid (saudara laki-laki Abu Jahal).
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Sementara Ibnu Ishaq dan selainnya menyebutkan bahwa kaum

Quraisy mengutusnya bersama Amr bin Al Ash kepada An-Najasyi,

agar raja itu mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke sana,

tetapi sang raja menolak permintaan mereka. Kemudian Umarah

menetap di Habasyah sampai meninggal di sana.

-Syaikh Imaduddin bin Katsir mengemukakan pendapat yang

ganjil. Dia mengklaim bahwa hadits yang dinukil dari Khabbab dan

diriwayatkan Imam Muslim serta para penulis kitab ,4s-,Sunan, "Kanti
mengadukan kepada Nabi SAW akan panasnya pasir namun beliau

tidak menggubris pengaduan kami", adalah bagian daripada hadits di

atas. Menurutnya, makna hadits ini adalah mereka mengadu kepada

Nabi SAW tentang apa yang mereka alami dari kaum musyrikin,

berupa siksaan dengan pasir panas dan selainnya. Mereka pun minta

kepada beliau SAW agar mendoakan kecelakaan untuk kaum

musyrikin. Tapi Nabi SAW tidak menggubris pengaduan mereka.

Maksudnya, beliau tidak memenuhi permintaan mereka namun

berusaha menentramkan mereka dengan mengisahkan kejadian yang

menimpa umat-umat terdahulu serta menj adikan kemenangan.

Pandangan ini sulit diterima karena pada sebagian jalur hadits

Muslim yang dikutip Ibnu Majah disebutkan, *rJa,|t 4 ifrar (shalat

pada pasir yang panas),dan dalam riwayat Imam Ahmad, '#t 
4

f;5r.:JJr /ryrit,Sttt (yaloi shalat Zhuhur. Beliau bersabda,

'Apabila matahari tergelincir maka shalatlah'.). Atas dasar inilah
sehingga para ulama mengatakan bahwa riwayat itu berkenaan dengan

perintah menyegerakan shalat Zhuhur. Tapi yang demikian terjadi

sebelum ada syariat menunda shalat hingga cuaca agak dingin.

-Abdullatr yang disebutkan pada sanad di atas dipastikan adalah

Ibnu Mas'ud. Sementara Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa Ad-
Dawudi berkata, "Secara zhahir dia adalah Abdullah bin Mas'ud.

Karena para atrli hadits seringkali menyebut Abdullah dan maksudnya

adalah Ibnu Mas'ud." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini tidak

berlaku sec:ra umum. Bahkan dapat diketahui melalui para periwayat.
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Penjelasan lebih lengkap mengenai hal itu diterangkan dalam ilmu
hadits. Al Khathib telah menulis mengenai hal ini satu kitab cukup
tebal dengan judul Al Mujmal Libayan Al Muhmal.

Dalam penjelasan syaikh kami (Ibnu Mulaqqin) dicantumkan
bahwa Ad-Dawudi berkata, "Barangkali yang dimaksud adalah
Abdullah bin Amr bukan Abdullah bin ljmar." Kemudian dia
mengoreksi perkataan Ad-Dawudi dengan menyebutkan bahwa Imam
Bukhari menegaskan dalam pembahasan tentang Shalat,
sesungguhnya Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Saya
(Ibnu Hajar) tidak melihat pernyataan yang dia nisbatkan kepada Ad-
Dawudi dalam perkataan selainnya.

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang taubatnya pembunuh.
Penjelasannya akan disebutkan pada tafsir surah An-Nisaa'. Maksud
disebutkannya di tempat ini adalah sebagai isyarat bahwa perbuatan
orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin, berupa pembunuhan
dan penyiksaan, maka dosa-dosanya telah gugur dengan sebab mereka
masuk Islam.

Catatan:

Redaksi dalam riwayat tersebut adalah, \t ?? glt',.;,lt ti& l:
'r3;Sr-r,\1 lJongorlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah

kecuali dengan alasan yang dibenarkan), sedangkan redaksi yang

terdapat dalam Al Qur'an adalah, Au.ltlurr f? it',rUt orb-li
(Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali
dengan alasan yang benar). Lafazh seperti ini tercantum dalam Surah
Al Furqaan ayat 68, dan ini pula yang disebutkan pada kandungan
hadits selanjutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa ayat ini yang
dimaksud.
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Kelima dan keenam, hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dan

bapaknya Amr bin Al Ash, sesuai perbedaan yang terjadi padanya

(Maksudny4 terjadi perbedaan apakah hadits ini diriwayatkan dari

Abdullatr bin Amr bin Al Ash ataukah dari bapaknya yaitu Amr bin Al
Ash -penerj). hnam Bukhari mengutip hadits ini dari Ayyasy Ibnu Al
Walid, dari Al Walid bin Muslim, dari Al Attza'i, dari Yahya bin Abi
Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Urwatr bin Az-

Zrtbair.

Ay5rasy, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini, adalah Ar-
Raqqam. Imam Bukhari memiliki guru lain bernama Ayyasy, tetapi

jika menukil darinya, dia seringkali tidak menyebut nasabnya. Al
Jiyani berkata, "Dalam riwayat Al Ashili di tempat ini disebutkan

tanpa menyebutkan nasab. Lalu sebagian ulama mengatakan ia adalah

Al Abbas bin Al Walid bin Marbad. Kemudian dinukil dari Abu Zuf
bahwa Imam Bukhari dan Muslim tidak menukil satu riwayat pun dari

Ibnu Marbad-" Dia berkat4 eer{ku tidak mengenal juga riwayatnya dari

Abdul Walid bin Muslim."

Pada sanad di atas disebutkan; Yatrya bin Abi Katsir

menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ibrahim. Sementara

dalam riwayat Ali bin Al Madini pada tafsir surah Ghaafir disebutkan;

Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, Muhammad bin
Ibrahim menceritakan kepadaku.

al:* ip (Urwah menceritalmn kepadaku). Demikian dikatakan

Al Walid bin Muslim. Tapi Ayyub bin Khalid Al Harrani

mengemukakan pernyataan yang berbeda. Dia berkata, "Dari Al
Auza'i, dari Yatrya bin Abi Katsir, Abu Salamah menceritakan padaku

bahwa dia berkata, aku berkata kepada Abdullah bin Amr..." Riwayat

Ayyub bin Khalid dikutip Al Ismaili. Namun, perkataan Al Walid

lebih akurat.

'Dalam catatan kaki cetakan bulaq disebutkarl "Pada salah satu naskah tertulis 'dari
Abu Dzar'."
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.... t ?i-

)pb Oil cJ[- (Aku bertanya kepada lbnu Amr). Dalam riwayat

Ali bin Al Madini yang disinggung di atas disebutkan, "Aku berkata
kepada Abdullah bin Amr."

,'AtL-b :rt'r-3i (Tentang sesuatu yang paling berat/keras

dilakukan oleh...). Jawaban Abdullah bin Amr dalam hadits di atas

menyelisihi keterangan terdahulu pada bab "Penyebutan Malaikat",
dari Aisyah RA, bahwa dia menanyakan hal itu kepada Nabi SAW,
maka beliau SAW bersabda, "Perkara paling berat yang aku alami dari
kaummu..." lalu disebutkan kisah beliau di Thaif bersama Tsaqif.
Untuk menggabungkan kedua versi ini dikatakan; Abdullah bin Amr
berpedoman pada riwayatnya saja dan tidak mendengar peristiwa yang
terjadi di Thaif.

Az-Zlbair bin Bakkar dan Ad-Daruquthni dalam kitab Al Afrad
meriwayatkan dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, Amr bin Utsman
menceritakan kepadaku, dari bapaknya (Utsman), dia berkata,
"Siksaan paling berat yang ditirnpakan kaum Quraisy kepada
Rasulullah SAW..." Amr berkata, "Kedua mata Utsman meneteskan
air mata..." Lalu disebutkan kisah yang redaksinya menyelisihi hadits
Abdullah bin Amr di atas. Perbedaan ini terjadi pada Urwah dari segi

sanad. Akan tetapi sanad riwayat kedua derajatnya lemah. Kalaupun
akurat maka harus dipahami keduanya mengisahkan peristiwa yarrg
berbeda. Kemungkinan ini tidak terlalu jauh dari kebenaran
berdasarkan penjelasan yang akan saya paparkan.

t '-..-i- -t, .- t.o1 ., .1 , o.t i t t ' t,_a4i' * eu:j eb'g g e,i U."^:,aL JJi il ,aj(Jr n e *-
(Beliau shalat di Hijr Ka'bah. tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aith
datang dan meletakkan kainnya di leher beliau, lalu mencekiknya).

Dalam hadits Utsman yang telah disitir di atas disebutkan, )itriV:, o,l;
ro.t ito!.o-t " i oz- i -9 e,i u. {.iL 4' et ,f.e,i ! etui #u,t'H pt y io' ..J2

i:;;-6'ja:i.epit *t y.l' ,,t"r yt lr,r';!'.il,;eli:,tr ib
?.1 gQ irt- 01 ,f* ii t\rr i'rb^6 gtlr brilr e os t,Ji ,c,r!; o$

FATHUL BAARI - 191



'* 
?:,3 aJb nr.rL; n' iyt g't'2 ,:,-;v i^$i fi ;igt2 ,rltij

(Rasu.lullah S,lW ,"dong thawaf di Ka'bah aon tongonnya memegang

tangan Abu Bakar. Sementara di Hijr terdapat Uqbah bin Abi
Mu'aith, Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Rasulullah SAW lewat

dan mereka memperdengarkan padanya perkataan yang tidak

disukainya hingga tiga kali. Ketika putaran keempat mereka pun

menghadangnya. Abu Jahal hendak rnenarik pakaian Nabi SAW

namun aku mendorongnya. Sementara Abu Bakar mendorong

Umal,yah bin Khalaf. Lalu Rasulullah SAIIt juga mendorong Uqbah).

Redaksi ini berbeda dengan hadits Abdullah bin Amr.

Dalam hadits Abdullah disebutkan perkataan Abu Bakar, {fi1
?nr'uj.: j:*""bi >lr') (Apakah kalian akan membunuh seseorang yang

mengatakan Tuhanku adalah Allah?). Sedangkan dalam hadits

Utsman dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, ltrl ti
't*1t ;:i;6 ,\o qgt &e-- & o'# | (Ketahuitah demi Ailah,

sungguh kalian tidak aknn berhenti hingga kamu ditimpa adzab yang

datang dengan segera", maka mereka pun gemetaran). Semua

perbedaan ini menguatkan dugaan bahwa kedua hadits tersebut

mengisahkan peristiwa yang berbeda.

.. a':f i ,;:;- e:r, o1ll';1.r iii.ti (Riwayat ini dinukil juga oleh

Ibnu Ishaq, dia berkata: Yahya bin Urwah menceritakan kepadaku...).

Sanad ini dinukil melalui jalur maushul (bersambung) oleh Imam

Ahmad dari Ibrahim bin Sa'ad, dan Al Bazzar dari Bakar bin
Sulaiman, keduanya dari Ibnu Ishaq, sama sepertr sanad di atas.

Kemudian di bagian awal redaksi hadits terdapat tambahan, "Aku
hadir bersama mereka disaat para pemuka mereka berkumpul di Hijr.
Mereka menyebut Rasulullah SAW seraya berkata, 'Kita tidak pemah

melihat seperti kesabaran kita. Dia memandang dungu pikiran kita,
mencaci maki bapak-bapak kita, mengubah agama kita, dan memecah

belah persatuan kita'. Di saat mereka dalam keadaan demikian, tiba-
tiba Rasulullah SAW muncul lalu menyentuh sudut Ka'bah. Ketika
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Rasulullah SAW lewat mereka pun mengejeknya. Pada kali yang

ketiga Rasulullah SAW berkata kepada mereka, 'Aku telah datang

kepada kalian dengan sembelihan'. Mereka berkata, 'Wahai Abu

Qasim, engkau bukanlah seorang yang dungu, maka pulanglah dengan

bijak'. Nabi SAW pun berbalik pulang. Keesokan harinya mereka
berkumpul dan berkata, 'Kalian menyebutkan apa yang sampai

kepada kalian. Namun, ketika dia mendatangkan apa yang kamu tidak
sukai, kamu pun melepaskannya'. Di saat mereka dalam keadaan

demikian, tibatiba Rasulullah SAW muncul. Mereka berkata,
'Berdirilah kepadanya sebagaimana lompatan seorang laki-laki'.
Sungguh aku melihat salah seorang mereka memegang kain beliau

SAW. Lalu Abu Bakar berdiri di belakangnya sambil menangis dan

berkata, 'Apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan

Tuhanku adalah Allah?' Kemudian mereka pun meninggalkan beliau
SAW."

t'it I t/. Ji. ,yri t t? t'a*'Sai ptnaatt berkata, dari

Hisyam, dari bapalcnya, dikatakan kepada Amr bin Al Ash). Hisyam
yang dimaksud adalah Hisyam bin Urwah. Tampak Hisyam
menyelisihi saudaranya Yahya bin Urwah dalam menyebut sahabat

periwayat hadits di atas. Menurut versi Yahya, dia adalah Abdullah
bin Amr bin Al Ash. Sementara menurut versi Hisyam, dia adalah

Amr bin Al Ash. Versi Yahya menjadi lebih kuat karena didukung
oleh riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Urwah. Meskipun
demikian versi Hisyam tidak tertolak begitu saja. Sebab riwayat ini
juga memiliki sumber dari Amr bin A1 Ash. Dalilnya adalah riwayat
Abu Salamah dari Amr yang disebutkan sesudahnya. Maka
kemungkinan Urwah pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin
Ash, dan pada kali lain dia bertanya lagi kepada Amr bin Al Ash.
Kemungkinan ini didukung oleh perbedaan redaksi kedua riwayat.
Saya sudah sebutkan juga bahwa Abdullah bin Urwah telah menukil
dari bapaknya melalui jalur lain dari Utsman. Maka tidak tertutup

kemungkinan, masing-masing menceritakan peristiwa yang berbeda.

Hanya saja patut diketahui bahwa para periwayat tidak sepakat
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mengutip dari Hisyam tentang perkataannya, rc.,furlr bin Al Ash".

Sulaiman bin Bilal mengutip dari Hisyam seperti riwayat Abdah'

Namun, versi keduanya diselisihi oleh Muhammad bin Fulaih. Dia

berkata; Dari Hisyam, dari bapalurya, dari Abdullah bin Amr. Riwayat

Fulaih telah disebutkan oleh Al Baihaqi.

fttr'i t:* qir; fu ei ,p tie ai.'rl$'sai luunammad bin

Amr berkata, dari Abu Salamah, Amr bin Al Ash menceritakan

kepadah). Sanad ini disebutkan melalui ialur mausizl (bersambung)

oleh Imam Bukhari dalam krtab Khalq Af'al Al lbad, seperti sanad di

atas. Abu Ya'la dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur lain

dari Muhammad bin Amr, n;ia iir ,p il' J?t ,P tt;tti *:-ji'41:) 6

'e',J .iu6,\:rV * r; Siai s- 1fr $'n iui,g,';Jt,, (Aku tidak

pernah melihat kaum Quraisy berkeinginan membunuh Rasulullah

SAW kecaali pada hari merela teperdaya. Saat itu mereka berada di

bawah naungan Ka'bah sedang duduk-duduk. Sementara Nabi SAW

shalat di sisi maqam- Uqbah berdiri menghampiinya lalu meletakkan

selendangnya di leher beliau SAW kemudian menarilorya dengan

kedua lututnya- Orang-orang pun berteriak. Abu Bakar segera datang

berlari hingga memegang pinggul Rasulullah SAW dari belakangnya

seraya berlrata, 'Apaknh lalian akan membunuh seseorang yang

mengatalran Tuhanht adalah Allah?' Kemudian mereka

meninggallrnnnya- Setelah menyelesaikan shalat, beliau melewati

merela dan berkata, 'Demi yang jiwalu berada di tangan-Nya,

tidaklah aht diutus kepada knlian, kecuali dengan sembelihan'. Abu

Jahal berkata kepadanya, 'Wahai Muhammad, afu buknnlah seorang

yang zhalim lagi bodoh'- Beliau SAW bersabda, 'Engkau termasuk di

antara mereka'-).
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Bukti lain yang menunjukkan perbedaan peristiwa adalah

riwayat Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'il, dai hadits Ibnu Abbas, dari

Fathimah AS, dia berkata, "r:e|"; rt1 l7W 4t e;;j;,::,:ir'4*t,
S;3-tt" j y 6",*t,iut i;;:tt u,i'c,Jd*5,u:* €, h: F fr*
,'Jr, j i'F e, j1 

=Gizar'itriuja 
,r3Lk j Ori:r,ji.-i ,#

,7* )3j. ?:f-lj rl e tl'r |+t)i t;!,i? jt'c.hti (orans-orans

musyrik berkumpul di Hijr lalu berkata, 'Kalau Muhammad lewat
maka setiap kita akan memukulnya dengan satu pukulan'. Aku
mendengar hal itu dan menyampaikannya kepado beliau SAW. Beliau
bersabda, 'Diamlah wahai putriku'. Beliau SAW pun keluar dan

masuk ke tempat mereka. Mereka pun mengangkat kepala mereka

namun kemudian menundukkan kembali." Aisyah berkata, "Beliau

SAW mengambil segenggam pasir lalu melemparkan pada mereka
seraya bersabda, 'Sungguh buruklah wajah-wajah ini'. Tidak seorang
pun di antara mereka yang terkena pasir itu melainkan terbunuh pada
perang Badar dalam keadaan k"fir).

Abu Ya'la dan Al Bazzar meriwayatkan melalui sanad yang
shahih dari Anas, dia berkata, ,-P;:; *j ^)b 

a',p At'Jy: t;*'.ti)
i;1e shr j-, i'rt"bt H o:lki &s ,e";-,tr f i.i iui ,* *
f *ri o* rtllit (Suatu kali mereka memukuli Rasulullah SAW

hingga pingsan. Abu Bakar berdiri dan berseru, 'Celakalah kamu,

apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku
adalah Allah?' Mereka pun meninggalkan beliau SAW dan
menyerang Abu Bakar). Riwayat ini termasuk kategori mursal
sahabat.

Abu Ya'la meriwayatkan melalui sanad yang hasarz dengan
redaksi yang cukup panjang, dari hadits Asma' binti Abu Bakar,

bahwa mereka berkata kepadanya, tlii. '# -Jl 'c.'-1'1 g ".tsi V, qi rj6
';, ',t a)i )itr k Arr Jr-j ,1 (Analcalt sil<saan paling berat yang

engkau lihat dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW?). Dia
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pun menyebutkan seperti redaksi hadits Ibnu Ishaq terdahulu. Hanya

saja di dalamnya disebutkan, ,|,ft*':);\1 :iui f gri d g"ar ;6
rfi sii,r G;',:'g-"oiyr') $fii'&, ,i"* Si 6'ri';.ri il uy ,1e;*
,6i,&ittoritij"'u\*"61"1 F,! F iqi'&?,f €ri Jltglll,or

(Datanglah seseorang meminta pertolongan kepada Abu Bakar dan

berkata, 'Cepat temui sahabatmu'. Beliau keluar dari sisi kami, dan

saat itu rambutnya dijalin empa4 seraya berkata, 'Celaka kalian,

apakah kalian akan membunult seseorang yang mengatakan tuhanku

adalah Allah?' Mereka pun meninggalkan beliau dan menghampiri

Abu Bakar. Abu Bakar kembali kepada kami dan tidaklah dia

menyentuh salah satu jalinan rambutnya melainkan terbongkar).

Kisah Abu Bakar ini memiliki riwayat pendukung yang dikutip
Al Bazzar dari Muhammad bin Ali, dari bapaknya, bahwa dia

berkhutbah seraya berkata, ,1.::6.5 ;i ti ,'SAUt tiui t41t'g*iV
'^-iiri pj y a' ,r,; itr'J't :u-lrw ,3. ;i 4, ,y;rkdt lt bf
tL si s itrr'g ,t1-r1Q1 +1' ,ff Ui { oj'F, filu- wi"r3,; ue ,r.:t
rirr f , 

'J'F- oi rt', t'Fi &t,,;Wi w gu-3 fu qf- f ;1\"bi
,i' jr l(ti rf. ; il ?1 

p1 o"i )r 6,311?rt iryt ,'Jrt j ,* ,St'j
:qy.*"tjlj ,iir^21&-,y;u,t |U? St ,fri qba iitr:t,VJ*

(Siapakah manusia paling berani?" Mereka menjawab, "Engkau."

Beliau berknta, "Adapun aku, tidak seorang pun yang berduel

denganku melainkan aku menandinginya. Akan tetapi dia [orang
paling beraniJ adalah Abu Bakar. Aku pernah melihat Rasulullah

SAW dikeroyok kaum Quraisy. salah seorang mereka menariknya lalu
yang satu memukulinya dan merekn berkata, 'Engkau menjadikan

sembahan-sembahan hanya satu sembahan'. Demi Allah, tidak ada

seorang pun di antara kami yang mendekat kecuali Abu Bakar. Dia
memukul yang ini dan mendorong yang itu seraya berkata, 'Celakalah

knmu, apakah knlian aknn membunuh seseorang yang mengatakan

Rabbku adalah Allah? "' Kemudian Ali menangis dan berkata, "Aku

memohon kepada knmu atas nama Allah, apakah orang beriman dari
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keluarga Fir'aun lebih utama ataukah Abu Bakar? " Orang-orang pun

berdiam. Maka Ali berkata, "Demi Allah, sesaat daripada waktu Abu

Bakar lebih baik dari orang itu. Dia seorang laki-laki yang
menyembunyikan imannya sedangkan ini menampakkan

keimanannya).

30.Islamnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA.

j:" ir Jyrii-?r:y(-;'rt1L i6 'i6 
ortl.ir a e% ;o

k itt b6:\t't Gi zx . .11

3857. Dari Hammam bin Al Harits, dia berkata: Ammar bin
Yasir berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada

bersamanya kecuali lima orang budak, dua wanita, dan Abu Bakar."

Keterangan Hadits:

(Bab Islamnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA). Imam Bukhari
menyebutkan hadits Ammar. Penjelasannya sudah dipaparkan pada

bab "Keutamaan Abu Bakar RA". Imam Bukhari mengutip hadits di
atas dari gurunya yang bemama Abdullah. Ibnu As-Sakan berkata
dalam riwayatnya, "Abdullah bin Muhammad menceritakan
kepadaku." Maka Abu Ali Al Jiyani mengira yang dimaksud adalah

Al Musnadi. Oleh karena itu dia berkata, "Ibnu As-Sakan tidak
melakukan sesuatu."

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Pernyataan Abu Ali Al Jiyani perlu

ditinjau kembali. Sebab dalam tafsir surah AGTaubah Imam Bukhari
berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yahya
bin Ma'in menceritakan kepada kami...." Hanya saja pegangan Al
Jiyani adalah penegasan Abu Nashr Al Kulabadzi bahwa Abdullah
pada riwayat di atas adalah Ibnu Hammad Al Amuli. Demikian juga

nasabnya yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar Al Harawi. Dia

tzltzz ,2. .i.. oi. ^66's*':*A'
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adalah Abdullah bin Hammad, masih satu tingkat dengan Imam

Bukhari, tapi lebih rendah tingkatan darinya. Karena lmam Bukhari

sempat bertemu Yahya bin Ma'in, sementara Abdullah bin Hammad

lebih dahulu daripada Yahya bin Ma'in.

Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadits karena tidak

ditemukan hadits lain yang memenuhi kriterianya. Hadits ini
menunjukkan keislaman Abu Bakar yang lebih awal. Sebab Ammar

tidak menyebutkan ada laki-laki merdeka bersama Nabi SAW saat itu

selain Abu Bakar. Mayoritas ulama juga sepakat Abu Bakar adalah

orang pertama masuk Islam dari kaum laki-laki. Ibnu Ishaq

menyebutkan bahwa Abu Bakar sudah memastikan beliau SAW akan

diutus sebagai nabi berdasarkan bukti-bukti yang tampak. Maka ketika

beliau SAW mengajaknya, Abu Bakar pun segera membenarkannya.

Catatan:

Selayaknya bab ini disebutkan lebih awal, entah pada bab

"Diutusnya Nabi", atau sesudahnya. Akan tetapi penyebutannya di

tempat ini memiliki alasan lain, yaitu disesuaikan dengan keterangan

dalam hadits Amr bin Al Ash terdahulu, bahwa Abu Bakar sigap

memberi pertolongan kepada Nabi SAW seraya membaca ayat. Maka

hal itu menunjukkan keislaman Abu Bakar yang lebih awal dari

selainnya. Dimana Ammar 
-meski 

termasuk lebih awal masuk

Islam- tetapi tidak melihat bersama Nabi SAW selain Abu Bakar dan

Bilal (maksudnya dari kalangan laki-laki merdeka). Sementara Bilal
dibeli Abu Bakar untuk diselamatkan dari siksaan kaum musyrikin

karena dia telah memeluk Islam.

3l.Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqash RA.

. C.y,ft3)
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'U'.;*i_t ,* L*i ,stt ilt €\\Yi'pi c :J*.

.rx"}' al ;;r,9$
3858. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: Aku *.rra"rg*

Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqash berkata, "Tidak ada seorang pun
masuk Islam, kecuali pada hari dimana aku masuk Islam. Aku tinggal
selama tujuh hari dan aku adalah sepertiga Islam."

Keterangan:

(Bab Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqash RA). Imam Bukhari
menyebutkan hadits Sa'ad bin Abi waqqash RA yang telah dijelaskan
secara detil pada bab tentang keutamaannya. Kesesuaiannya dengan
yang sebelumnya, bahwa masing-masing memberi informasi tentang
orang-orang yang lebih awal masuk Islam. Namun, hadits Sa,ad ini
harus dipahami menurut apa yang dia ketahui. Karena sebelum Bilal
dan Sa'ad masuk Islam, telah ada sejumlah orang yang mendahului
mereka, yaitu Khadijah, Sa'ad bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan
selain mereka.

32. Penyebutan Jin

qit 4? {,Lt t,At €ri|}) ,Jr3 ir lij
Firman Allah, "Katakanlah (hai Muhammad), ,Telah

diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah
mendengarkan (Al Qur'an)'." (Qs. Al Jinn l7Z): l)

oii; ,G|F L::L :Jv 6.i & :Ju ,#:)t iL ,t a* *
'!;) ,f:- :Jw tt:T4t t'i3t A"4tr:4, *\t; jt"'dt
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.;:;* -+i i.jiT i,{ -;rr 'rb 
, i-YT'. - v. -

3859. Dari Ma'an bin Abdurrahman, dia berkata: Aku

mendengar bapakku berkata: Aku bertanya kepada Masruq, "Siapa

yang memberitahu Nabi SAW tentang jin pada malam mereka

mendengarkan Al Qur'an? Dia berkata, 'Bapakmu menceritakan

padaku 
-yakni 

Abdullah- batrwa yang memberi tahu tentang

mereka adalah pohon'."

^)L?tr )* 4,e p rk'fi ^:; 
i,r 'q3;;-) ,rj *

ti : Ja lJl o; i,rta W '^:3- '; t& ^b,e ) $ * -) i tt;y S-' t
y'rlt', P.ej'tr',A.'G*i rrrii qj; ,i6 ;;:; I
a ! o. i, ,.x... 6: ,i J.L )6bi ,*:L,^xG
--elWsrf 

G_.t., e. i ..

L-3 :'s6w'jsrr F i,; u |JL& Lj$t eiit
c$-i -'6-Jr'ei',ry q '6i o.ei'iy.t ,!o)t Pi
tAL t rl;.....-', \Ly\i\ ) Prr :k't'oi'A ?rt L'rox {'ti1t

.t1t;b

3860. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya dia membawa

-bersama 
Nabi SAW- ember untuk wudhu dan hajatnya. Ketika dia

mengikuti beliau dengan membawa ember itu, maka Nabi SAW

bertanya, 'Siapa ini?' Dia menjawab, 'Abu Hurairah'. Nabi SAW

bersabda, 'Carilah untukku batu-batu untuk alcu palui isinja'
(bersuci), dan jangan beri aku tulang dan kotoran hewan'. Aku

datang kepada beliau dengan membawa batu-batu di kedua ujung

kainku hingga aku letakkan di samping beliau. Kemudian aku

berbalik. Ketika beliau selesai aku be{alan bersamanya. Aku berkata,

'Ada apa dengan tulang dan kotoran hewan?' Beliau bersabda,

'Keduanya termasuk makanan jin. Sesungguhnya utusan iin Nashibin
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datang kepadaku -dan mereka adalah sebaik-baik iin- lalu mereka

minta bekal kepadaku. Maka aku berdoa kepada Allah untuk mereka

agar mereka tidak melewati tulang ataupun kotoran hewan melainkan

mereka mendapati makanan padanya'. "

Keterangan Hadits:

(Bab penyebutan jin). Masalah jin telah dipaparkan pada bagian

awal pembahasan tentang awal mula penciptaan sehingga tidak perlu

dibahas kembali.

s:!r,t * e^€-,tiil ,)\qti# ,J6, lt Ji: (Danfirman Allah,

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadaku

bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan [Al Qur'anJ ...'.")
Imam Bukhari bermaksud menafsirkan ayat ini. Ibnu Abbas

mengingkari jika jin berkumpul bersama Nabi SAW. Pernyataan Ibnu

Abbas telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat dari Abu

Bisr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata , & 
tu:SriV 

V

ilii, lt 
"4t 

C" *i f )tt g,tati SAW tidak pernah membacakan [Al

Qur'anJ kepada jin dan tidak pula melihat mereka).

Adapun hadits Abu Hurairah pada bab ini, meski cukup jelas

menunjukkan bahwa Nabi SAW berkumpul dengan jin dan berbicara

dengan mereka, tapi tidak menunjukkan bahwa beliau membacakan

(Al Qur'an) kepada mereka, dan tidak juga menunjukkan bahwa

mereka adalah jin yang mendengar bacaan Al Qur'an. Sebab dalam

hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa dia bersama Nabi SAW pada

malam peristiwa tersebut berlangsung. Padahal Abu Hurairah RA

datang kepada Nabi SAW pada tahun ke-7 di Madinah. Adapun kisah

jin mendengarkan bacaan Al Qur'an adalah terjadi di Makkah

sebelum hijrah. Sementara hadits Ibnu Abbas sangat tegas menafikan

bahwa Nabi SAW membacakan Al Qur'an kepada jin. Untuk itu, apa

yang dinafikan Ibnu Abbas dipadukan dengan apa yang ditetapkan
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oleh selainnya, dengan mengatakan bahwa utusan jin datang lebih dari

satu kali kepada Nabi SAW.

Peristiwa yang terjadi di Makkah adalah sekelompok jin
mendengar Al Qur'an dan kembali kepada kaumnya memberi

peringatan kepada mereka seperti yang tercantum dalam Al Qur'an.
Sementara kedatangan jin pada kejadian di Madinah adalah untuk

menanyakan hukum-hukum. Hal ini cukup jelas dalam kedua hadits di

atas. Ada juga kemungkinan bahwa kedatangan kedua berlangsung di

Makkah. Peristiwa ini telah ditunjukkan oleh hadits Ibnu Mas'ud yang

akan kami sebutkan. Adapun dalam hadits Abu Hurairah tidak ada

keterangan tegas bahwa peristiwanya berlangsung di Madinah.

Adapun kemungkinan lain, bahwa utusan jin datang beberapa kali di

Makkah dan beberapa kali di Madinah.

Al Baihaqi berkata, "Hadits Ibnu Abbas menjelaskan kejadian

pertama ketika jin mengetahui keadaan beliau SAW. Pada saat itu,

Nabi SAW tidak membacakan Al Qur'an kepada mereka, dan tidak

pula melihat mereka. Kemudian da'i jin datang kepada beliau pada

kesempatan lain. Maka Nabi SAW pergi bersamanya dan

membacakan Al Qur'an kepada mereka, seperti dalam hadits

Abdullah bin Mas'ud."

Al Baihaqi mengisyaratkan kepada riwayat Ahmad dan Al
Hakim dan Zirr bin Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

:riir-i t* fi ,Y ,}i'rotTir'r7- $j {"i }o n' ,P ,;t ,P tka
"z-;;"i'ilii a$ rj?s u:41 (Merekn turun kepada Nabi SAW dan

beliau sedang membaca Al Qur'an di lembah Nakhl. Ketika

mendengarnya mereka berknta, 'Diamlah!' Jumlah mereka ada tuiuh

dan salah satunya adalah Zauba'ah).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat ini sesuai dengan

hadits Ibnu Abbas.

Imam Muslim meriwayatkan dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-

Sya'bi, dari Alqamah, dia berkata, "'t;i'*,1'$ :ij;U il' .riJ Ci
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,,.tri ti,ojr 
^D *t o-lt drr *I; l,' 

'jyj'&

cs.t'.r,f\i*- yr',;; tlt, /t y t(i W ill ? rg 
1l,,,r ;Sryi

)c1') ilirli urr}'6x.a ;* 'cr:ri|#V ,At grs ,;;i1 ,'lut il ti'iii

e.,;.(Aku berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, 'Apakah ada salah

seorang di antara kalian yang menemani Rasulullah SAW pada

malam jin?' Dia menjawab, 'Tidak ada. Akan tetapi pada suatu

malam kami kehilangan beliau. Kami berkata; Nabi SAW diculik atau

disambar' Kami pun melalui malam yang amat buruk. Ketika

menjelang fajar kami mendapatinya datang dari arah Hira'. Lalu
kami menceritakan (kejadian) kepada beliau. Beliau bersabda, 'Da'i
jin datang kepadaku, maka aku mendatangi mereka dan membacakan

[Al Qur'anJ kepada mereka. Beliau berangkat dan memperlihatkan

kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas api mereka'.).

Pernyataan Ibnu Mas'ud dalam riwayat ini bahwa tidak ada

seorang pun yang bersama Nabi SAW, lebih shahih dibanding riwayat

Az-Zuhi yang menyebutkan, '* fr1 €tlt * ert itOL ii g7i
Vi'i,e,'rt:u'&\ Jg'trlo &' t* lt'J'ir'ol.,l'F-;i;; it
,P\s $6 *tf "ni'e|*\-'e,'Jv ,'Jtk$ 4' ;1 aut'-l+.i,i 5:,
is*1'-#t..ri7ir i; j ;fit'j ,p,'dtri'oi ,r?1 j b *rrd.6k
auJ'.,.l /' t e L-i3 rjiwr j ,rt'* &i 6 ,i; q:: s! u6;';s
(Abu Utsman bin Syaibah Al Khuza'i mengabarknn kepadaku,

sesungguhnya dia mendengar lbnu Mas'ud berkata: Sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya di Makkah,
"Barangsiapa diantara kalian ingin melihat bekas jin pada malam ini,

maka hendaklah dia melakukannya." Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak

ada seorang pun di antara mereka yang hadir selain aku. Ketika

berada di bagian atas Makkah, beliau membuat garis untukku dengan

kakinya, lalu memerintahkan aku duduk padanya. Setelah itu beliau

pergi dan membaca Al Qur'an. Tibatiba beliau diliputi oleh sosok-

sosok hitam hingga menghalangi antara diriku dengan beliau SAW

dan aku tidak dapat mendengar suara beliau. Kemudian mereka
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berangkat dan beliau selesai mengurus mereka bersamaan dengan

terbitnyafajar. Lalu beliau SAW pun kembali).

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan maksud kalimat dalam kitab

Shahih,"Ui +'a?r G (Tidak ada seorang pun diantara kami yang

menemaninya) adalah pada saat beliau membacakan Al Qur'an. Akan

tetapi kalimat dalam kitab Shahih, i\:d)'fi' (Mere*a kehilangan

beliau) menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui beliau keluar.

Kecuali bila dikatakan bahwa yang kehilangan beliau adalah selain

mereka yang keluar bersamanya."

Hadits Az-Zuhi di atas memiliki riwayat pendukung dari Musa

bin Ali bin Rabah, dari bapaknya, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

,1.tr.?t €. ;e ,;:e"4t qtF ttt, Jut Pi y il' .J1" o$ ,fa:"r
t-b? d.'s"*i ,srti giir i,rgr ji|;tu0.oif.ir '& l;il -i$ 

eii6-7
(Nabi SAW menyuruhlu mengihttinya dan bersabda, 'Sungguh

sekelompok jin berjumlah lima belas saudara seknndung dan saudara

sepupu mendatangihr malam ini agar alat membacakan Al Qur'an
kepada merela'. Makn aku berangknt bersamanya ke tempat yang

beliau kehendaki. Lalu beliau membuat garis untul*u). Lalu

disebutkan hadits seperti di atas. Riwayat ini dinukil Ad-Daruquthni

dan Ibnu Mardawaih serta selain keduanya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Abu Al Jauza', dari

Ibnu Mas'ud, seperti di atas secara ringkas. Ibnu Ishaq menyebutkan

bahwa peristiwa jin mendengarkan Al Qur'an adalah terjadi sesudah

Nabi SAW kembali dari Tha'il yaitu saat beliau keluar ke sana

dengan mengajak bani Tsaqif untuk memberi pertolongan kepadanya.

lni berlangsung setelah kematian Abu Thalib, tepatnya pada tahun ke-

10 setelah kenabian. Ibnu Sa'ad menegaskan bahwa Nabi SAW keluar

ke Tha'if pada bulan Syawal. Sedangkan pasar Ukazh yang disitir

Ibnu Abbas dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah. Lalu Ibnu Abbas

mengatakan dalam haditsnya, :6b\"b-'$t (Beliau shalat bersama

para sahabatnya). Sementara tidak diketahui siapa yang bersama
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beliau dalam perjalanan itu, kecuali Zaid bin Haritsah. Barangkali
sebagian sahabat menyambut Nabi SAW saat kembali.

Pendapat bahwa kedatangan utusan jin terjadi sesudah Nabi
SAW kembali dari Tha'if tidak tegas menafikan adanya kunjungan jin
sebelum itu. Bahkan yang nampak dari redaksi hadits tentang
pelemparan jin dengan bola api oleh para penjaga langit disaat jin
hendak mencuri pembicaraan paru malaikat, telah menunjukkan

bahwa kejadian itu berlangsung sebelum kenabian dan diturunkannya
wahyu ke bumi. Maka mereka pun meneliti hal itu hingga menemukan

penyebabnya. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak mengaitkan judul
bab dengan kedatangan atau delegasi jin. Setelah dakwah tersebar dan

telah ada yang memeluk Islam, para jin datang dan mendengarkan Al
Qur'an, lalu memeluk Islam. Peristiwa ini terjadi di sela-sela dua

hijrah. Kemudian mereka pun datang berulang kali sampai ketika Nabi
SAW berada di Madinah.

Hadits pertama dalam bab ini dinukil Imam Bukhari dari
Ubaidillah bin Sa'id, dari Abu Usamah bin Usamah, dari Mis'ar, dari

Ma'an bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Masruq. Ubaidillah bin
Sa'id yang dimaksud adalah Abu Qudamah As-Sarakhsi. Dia terkenal

dengan nama panggilannya. Pada tingkatannya juga terdapat
periwayat yang mirip dengan namanya, yaitu Abdullah bin Sa'id, tapi

nama panggilannya adalah Abu Al Asyaj. Adapun Ma'an bin
Abdurrahman adalah putra Abdullah bin Mas'ud. Dia berasal dari

Kufah dan tergolong tsiqah (terpercaya). Tidak ada riwayatnya dalam

Shahih Bukhari selain di tempat ini.

iW g,USi'051 (Sesungguhnya yang memberitahuknn tentang

mereka adalah pohon). Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih dalam

Musnad-nya dari Abu Usamah melalui sanad seperti di atas

disebutkan'samurah'(nama salah satu jenis pohon) sebagai ganti kata
'syajarah '(pohon).

Hadits kedua dinukil Imam Bukhari dari Musa bin Ismail, dari

Amr bin Yahya bin Sa'id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah RA.
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Adapun kakek Amr bin Yahya bin Sa'id adalah Sa'id bin Amr bin

Sa'id bin Al Ash.

"it4"CrfJi f1;ii (Batu-batu yang aknn aku gunakan istinja').

Hal ini t"iut ii3"tuskan pada pembahasan tentang bersuci.

',4 q i: g.Si'il: (Sesungguhnya utusan jin Nashibin datang

kepadaku). Ada kemungkinan ini adalah berita tentang kejadian

malam itu, atau mungkin juga berita tentang peristiwa sebelumnya.

Nashibin adalah negeri yang cukup masyhur di Jazirah. Dalam

perkataan Ibnu At-Tin ditemukan pemyataan bahwa Nashibin terletak

di Syam, tetapi pernyataan ini kurang akurat. Sebab lazirah terletak

antara Syam dan Irak.

irlJr €i4 (Mereka meminta bekal kepadaku). Maksudnya

meminta kelebihan manusia. Sabda Nabi SAW ini mungkin dijadikan
pegangan mereka yang mengatakan bahwa hukum segala sesuatu yang

belum diterangkan syariat adalah terlarang hingga ada dalil yang

membolehkannya. Argumentasi ini dijawab bahwa tidak ada indikasi
dalil ke arah itu. Bahkan sesuatu tidak memiliki hukum sebelum

ditetapkan syariat menurut pendapat yang benar.

tw W t):rqi lt fiir't Prtt?-) 0f P ur'ct'6ij (Maka aku

berdoa kepada Allah untuk merekn agar merekn tidak melewati tulang
atau kotoran hewan, melainknn merekn mendapatkan makanan

padanya). Dalam riwayat As-Sarakhsi, t-16L 4 ti+s'lt (Kecuali

mereka mendapatkan makanan padanya). Ibnu At-Tin berkata,

"Kemungkinan Allah menjadikan hal itu padanya, dan kemungkinan
juga Allah memberikan kepada mereka rasa makanan darinya."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Muslim
disebutkan,'$)j1 3ri ir 11 ls"rrrgguhnya kotoran adalah bekal

hewan ternak mereka). Riwayat ini tidak menafikan hadits pada bab di

atas. Karena bisa saja kata 'makanan' pada hadits di atas dipahami

sebagai makanan hewan ternak.
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33.Islamnya Abu Dzar AI Ghifari RA.

\t ,* 4t ,-;\; t;i { t, ilu qzht *, qG qt ;,.
,h';t ti e J.'&" q,r-)r t* ,)\=Ji'rr ,f\ is *t *
.4t; t: q?t)eAl qAtY.UA;ft r''i"vll
,'^J i"*\i o_,i J\e,, ; ll i ryj Lf ,h'a\i'dtrt;
L GlU, c:Jw .iAU -Ge>kj,,i>\ii,i Trtk;.';U'^;-f,
.. c,i, zl : '-7.. '_ a. t;'_e,.',... ,a,,: .t c.i(-l*sJl jt I ca\-e ;-l.r ci- eV k* 4J A5 J*) ))p .c.l)Jl

"'. 
Jcz ',io , o /

;L ,'^L JU,ri ;_?'r,i;.\j *i *\t ,k 4t';)L;
,4;t'r,5 ,n"f trt u?V;t;6-b$ ,yt'F. krii
'^r:a'13r i;yi e iu-,f +G4:tjJU'f,
'&', &ht ,b'Ctit;"\j?;t Ut pr,r,..Iir )1i'>r;',l'J.-u
'&'oi 

)r',r.'Jt:ci,i*V "';,# Jt;t;;i &
,r'ui ,f +-G tnL Llt J'U Y 'r,,, o1 '6i ,L$:v r.iy
z'

vi ,i6 ; a;si; ,u; i: &V to /.d' t'; rk 6 e
.'.i ;r') G\; ra ,fu2|'oy:Jv Ye;si €lt " €:'^'
tip ;&, y\t & yt J';:r';3 6r- tt: ,JC ,;?:$ ;Jr"
'u-:i Js'.^z:fl, i;.i *'e?, o\;y ,o7iv',-+i
,i; 'ditr ;Jr' ,,*i Jt"rs J; Gl:ii '&ltp ,,rir

li i y *,pti,&3 y ht * dt'b'yt,*
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{'lw .'^it<J

;ir;#.>i ,b ;;:rt i'rtt ?$ n o' ,'y, fiL." t[ ir lf
,'J$ ySG u(it

;t;:1u,&Jt , 
jyS,*

,,

fs'r:
c rc,e

- 1 'a. ' o s4' t7o, o x 1/ ,

,*--h Ol) )Vb ,l *l OJ Li #l ,/,
t 1- t t--' ..o . -2 - ., alt1ji1 oyyb t€J:J Sl Cf :Ll gi c

3861. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika sampai kepada

Abu Dzar tentang diutusnya Nabi SAW, dia berkata kepada

saudaranya, 'Naikilah hewan menuju lembah itu, beritahukan

kepadaku pengetahuan tentang laki-laki tersebut yang mengaku

sebagai nabi dan datang berita dari langit kepadanya. Dengarkan

perkataannya kemudian datanglah kepadaku'. Saudaranya berangkat

hingga sampai kepada beliau dan mendengar perkatuumnya. Kemudian

dia kembali kepada Abu Dzar dan berkata kepadanya, 'Aku
melihatnya menyuruh kepada akhlak yang mulia dan perkataan yang

bukan sya'ir'. Abu Dzar berkata, 'Engkau belum memenuhi apa yang

aku inginkan'. Abu Dzar menyiapkan bekal, lalu mengambil wadah

miliknya yang berisi air hingga sampai ke Madinah. Dia mendatangi

masjid dan berusaha mencari Nabi SAW sedangkan dia belum

mengenalnya. Sementara dia tidak suka bertanya tentang beliau.

Akhirnya sebagian waktu malam telah tiba. Ali RA melihatnya dan

langsung mengetahui kalau dia adalah orang asing. Ketika melihatnya,

dia mengikutinya. Masing-masing dari keduanya tidak saling bertanya

tentang sesuatu hingga shubuh. Kemudian dia membawa wadah

airnya dan bekalnya, lalu pergi ke masjid. Seharian dia berada di

tempat itu dan tidak dilihat oleh Nabi SAW. Sore hari dia kembali ke

tempat istirahatnya. Ali RA melewatinya dan berkata, 'Belum tibakah

saatnya bagi laki-laki ini untuk mengetahui tempat tinggalnya?' Dia
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membangunkannya lalu membawanya bersamanya. Setiap salah

seorang mereka tidak bertanya kepada sahabatnya tentang sesuatu.

Hingga pada hari ketiga, Ali RA kembali melakukan hal itu. Ali
membangunkannya bersamanya kemudian berkata,'Tidakkah engkau

mau menceritakan kepadaku apa yang membuatmu datang?' Dia

menjawab, 'Kalau engkau memberiku pe{anjian dan ikatan bahwa

engkau akan menunjukkanku, niscaya aku akan memenuhi

permintaanmu'. Ali melakukannya dan dia pun mengabarkan

tujuannya. Ali RA berkata, 'sesungguhnya itu adalah benar. Beliau

utusan Allah. Apabila pagi hari, ikutilah aku. Sesungguhnya jika aku

melihat sesuatu yang aku takuti menimpamu, aku akan berdiri seakan-

akan menumpahkan air, dan bila aku bergerak maka itulah aku,

sampai engkau masuk ke tempat aku masuk. Dia pun melakukannya.

Dia berangkat mengikutinya hingga Ali masuk kepada Nabi SAW dan

dia pun ikut masuk. Dia mendengar perkataan beliau SAW dan masuk

Islam saat itu juga. Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Kembalilah

kepada kaummu dan beritahukan mereka sampai datang kepadamu

urusanku'. Dia berkata, 'Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya,

sungguh aku akan meneriakkannya di tengah-tengah mereka'. Dia

keluar hingga mendatangi masjid, lalu berseru dengan sekeras-

kerasnya, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah,

dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah'. Orang-orang pun berdiri

memukulinya hingga membuatnya sangat kesakitan. Abbas datang

lalu menelungkupinya dan berkata, 'Celakalah kamu, apakah kamu

tidak tahu dia berasal dari Ghifar, dan merupakan jalur perdagangan

kamu ke Syam? Dia menyelamatkannya dari mereka. Kemudian dia

kembali keesokan harinya melakukan hal serupa dan mereka pun

memukulinya. Maka Abbas kembali menelungkupinya."

Keterangan Hadits:

(Bab Islamnya Abu Dzar Al Ghifuri). Dia adalah Jundub

-sebagian 
mengatakan Barid- bin Junadah bin Sufyan 

-sebagian
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mengatakan Safir- bin ubaid bin Haram bin Ghifar. Ghifar berasal

dari bani Kinanah.

Imam Bukhari menukil hadits ini melalui Amr bin Abbas, dari

Abdurrahman bin Mahdi, dari Al Mutsanna, dari Abu Jamrah, dari

Ibnu Abbas. Al Mutsanna adalah Ibnu Sa'id Adh-Dhab'i. Dia

memiliki dua hadits dalam Shahih Bukhari. Salah satunya hadits di

atas dan satunya lagi sudah disebutkan pada bab '?enyebutan Bani

Israil". Adapun Abu Jamrah adalah Nashr bin Imran'

A+\ itj ]i J' o\(Sesungguhnya Abu Dzar berkata kepada

saudaranya). Dia adalah Unais.

.t;rtt)t rh Jl '6')t (Naikilah hewan menuju lembahilu). Yakni

lembah Makkah. Pada bagian awal riwayat Abu Qutaibah -yang
dikutip pada bab keutamaan Quraisy- disebutkan, 1i :ot* ;1A'S'6

)-,tvl.t'c? ,\i S',:ti,'Jv .,*.,eij ,jri {| 4 i*"rVii lrtnu

Abbas berkata kepada kami, 'Maukah kamu alat beritahukan tentang

keislaman Abu Dzar?' Kami berknta, 'Baiklah, kami mau'' Dia

berknta, Abu Dzar berkata, 'Aku adalah laki-laki dari Ghifor'.).

Redaksi hadits ini berkonsekuensi bahwa Ibnu Abbas menerimanya

langsung dari Abu Dzar.

Imam Muslim meriwayatkan juga kisah Islamnya Abu Dzar,

dari Abdullah bin Abi Ash-Shamith, dari Abu Dzar. Di dalamnya

terdapat perbedaan sangat banyak dengan redaksi hadits Ibnu Abbas.

Akan tetapi perbedaan versi itu masih mungkin digabungkan. Adapun

bagian awal riwayat Imam Muslim adalah, tjsi )e 2i qg;
'*V u:.t;;,rii Je e 6,p liX?r;l glii u|'Lz;$ ,it:ts,'jdirt u4
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,:!u,t d;r*;G d.'ot ,Wi',:ut et ,#'; * ,t';i ,,Sts t^ii ;-U iJ
,ai .'*'rl airr .i( f'i ,+) Se'eS:" :lr.t'4 i,Stt t'cib 6 ,Lii ;E {
'+'ta :J\ii,t;rs ";i oti; 1 .7r;,$ "t*,:o)t ;Jri ta6r i;{" 6
dt!r:,Ab e-o r,*;rtpt e'ii't*t'*t |n+k *ua t',:'i

"6:la (Kami keluar dari kaum kami, yakni Ghifar. Adapun mereka

menghalalkan bulan haram. Alat keluar bersamq saudaraku Unais

dan ibu kami. Lalu kami singgah di tempat paman kami dari pihak

ibu. Kaumnya dengki kepada kami dan mereka berkata kepadanya,

'sesungguhnya bila engkau keluar dari tempat keluargamu (istrimu)

maka (Jnais mendatangi mereka'. Dia pun menceritakan hal itu pada

kami, maka kami berkata kepadanya, 'Adapun kebaikanmu terdahulu

untuk kami maka engkau telah mencemarinya'. Kami menampakkan

kemarahan kepadanya dan dia duduk sambil menangis. Lalu kami

berangkat ke arah Makkah. Kemudian saudaraku Unais

memperkarakan seorang laki-laki kepada peramal. Maka Unais

disuruh memilih. Akhirnya ia datang pada kami membawa makanan

kami ditambah yang sepertinya." Dia (Abdullah bin Ash-Shamith)

berkata, "Dia (Abu Dzar) berkata, 'W'ahai anak saudaraku, sungguh

aku telah shalat tiga tahun sebelum bertemu Rasulullah SAW?' Aku

berkata, 'Kemana engkau menghadap?' Dia meniawab, 'Kemana aku

dihadapkan Tuhanku'. Dia berknta, Unais berkata kepadaku,

'sungguh aku memiliki urusan di Makkah', maka dia pun berangkat.

Kemudian dia datang dan aku berkata, 'Apa yang engkau lakukan?'

Dia berkata, 'Aku bertemu seorqng laki-laki di Makkah berada di atas

agamamu, dia mengaku Allah telah mengutusnya'. Aku berkata,

'Apakah yang dikatakan orang-orang?' Dia berkata, 'Mereka

mengatakan; penya'ir, tukang ramal, penyihir'. Adapun Unais adalah

seorang penyair. Dia berkata, 'Aku telah mendengar perkataan para

tukang ramal, tetapi itu bukan perkataan mereka. Aku iuga telah

meletakkan perkataannya di atas nada syair, tetapi tidak ada

kesesuaian. Demi Allah sungguh dia benar'.).
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa makna zhahir riwayat ini

berbeda dengan redaksi hadits yang disebutkan pada bab di atas, Ui ol

,# o F{Ss'rt lluu Dzar berkata kepada saudaranya, 'Engkau

belum memuaskanlaf.). Namun, ada kemungkinan untuk

digabungkan, yaitu bahwa dia bermaksud agat saudaranya

mengabarkan perkataan Nabi SAW secara detil. Namun, ternyata dia

hanya mengabarkannya secara global.

LliSitJLj (Saudara itu pun berangkat). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan,'fit'6lUi lUot a berangkatlah yang lain),

yakni unais. Iyadh berkata, "Dalam riwayat sebagian mereka

disebutkan,?7t i1r ifur; (Berangkntlah saudara yang lain)- Namun,

yang benar adalah cukup menyebut salah satu dari kedua lafazh itu

(yakni; 'saudara' atau 'yang satunya'), karena Abu Dzar tidak

diketahui memiliki saudara kecuali satu orang, yaitu Unais."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Imam Muslim dari

jalur Abdurrahman bin Mahdi -yakni 
dari Al Mutsanna-

disebutkan, }7,'IAIA 1n erangkatlah yang I ain).

'^ii o-L lSampai dia mendatanginya). Maksudnya, lembah

Makkah. Dalam riwayat Ibnu Mahdi disebutkan , ?f ,i; fl''*tt
tk lBerangkatlah yang lain hingga datang ke Makkah).

Pur'tJ. J i>si,Ol,li ggJ"rF?-u-ii (Aku metihatnva

menyuruh kepada akhlak yang mulia dan perkataan yang bukan

sya'ir). Demikian tercantum dalam riwayat ini. Hal ini selaras dengan

riwayat Abdurrahman bin Mahdi yang dikutip Imam Muslim. Namun,

kalimat ini menimbulkan masalah, karena perkataan itu tidak dapat

dilihat. Hanya saja mungkin dijawab bahwa ia mirip dengan kalimat,

"Allaftuha tibnan wa maa'an baaridan " (Aku memberinya makan

jerami dan air dingin), dimana para ulama memiliki dua pandangan;

Pertama, ada kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional,
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dimana seharusnya adalah, 'Aku memberinya makan jerami dan

memberi minum air dingin'. Kedua, kata 'allafa' dimaknai memberi,

bukan memberi makan. Berdasarkan hal ini, maka lafazh hadits di atas

juga memiliki dua kemungkinan, yaitu; Pertama, ada kata yang tidak
disebutkan secara redasksional, dimana seharusnya adalah, 'Aku
melihatnya menyuruh kepada akhlak yang mulia dan mendengarnya

mengucapkan perkataan yang bukan sya'ir'. Kedua, kata 'ru'yah'
dapat dimaknai 'menerima darinya', bukan sekadar melihat.

Dalam riwayat Abu Qutaibah disebutk ur, f &t u, j\ *"1:

"', =:St (Aku melihatnya memerintah kepada yang baik dan melarang

yang buruk). Tentu saja tidak ada kemusykilan didalamnya.

'A-:bl1-X"';ti ei t (Dia tidak suka untuk bertanya tentangnya).

Sebab Abu Dzar mengetahui kaum Nabi SAW akan menyakiti orang-

orang yang hendak bertemu dengannya, atau mereka menyakiti Nabi
SAW bila ada yang hendak menemuinya, atau mereka tidak menyukai
jika urusan beliau menjadi kuat, sehingga mereka tidak akan

menunjukkan orang yang bertanya tentang beliau, atau akan

menghalangi orang yang ingin berkumpul dengan beliau, atau mereka

akan menipunya sehingga kembali tidak bertemu beliau.

/,b ert F.v lrl (Dia dilihat Ali bin Abi Thatib). Hal ini

menunjukkan kisah Abu Dzar te{adi dua tahun atau lebih setelah

kenabian. Dimana Ali sudah cukup usia berbicara dengan orang asing

dan menjamunya. Sebab pandangan paling kuat tentang usianya saat

pengangkatan beliau SAW sebagai nabi adalah 10 tahun atau kurang

dari itu. Maka riwayat Abu Dzar menguatkan pendapat yang shahih

tentang usia beliau.

"r-"f i,-!1 A:;l (Beliau mengetahui bahwa dia orang asing).

Dalam riwayat Abu Qutaibah disebutkan,'fr ii ,Q9'S+jt o16 ,Sul

(Beliau berkata, 'Sepertinya anda orang asing'. Aku berkata,
'Benar!').
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't4tlit 'Ji (Xetttra melihatnya maka dia pun mengikutinya).

Dalam riwayat Abu Qutaibah disebutkan, 'rithti ')lt JlJlJj;$ ,)t5

1-;1nefuu berpnta, 'Berangkatlah ke rumah'. Mapn aku pun pergi

bersamanya).

, TJr-ilurt (Belum tibakah saatnya bagi laki-laki ini)' Kata

'naala' pada kalimat ini berrrakna tiba. Dikatakan, 'naala lahu',

yakni tiba baginya. Dalam riwayat lain disebutkai,'amaa aana' dan

'amaa annaa'- Namun, semuanya memiliki makna yang sama, yaitu

tiba. Pada kisah hijratr sudah disebutkan perkataan Abu Bakar Ash-

Shiddiq, ,bJ/-;fi 611Aelum tibakah saatnya untuk berangkat?)'

Adapun kalimat, ';y'i;t-il @ntuk mengetahui tempat

tinggalnya), yakni tujuannya. Kemungkinan juga Ali mengisyaratkan

dengan perkataan itu sebagai undangan terhadap Abu Dzar ke

rumahnya untuk kedua kalinya- Maka penisbatan tempat tinggal

kepada Abu Dzar adalatr dalam konteks majaz, berdasarkan dia sudah

pernah finggal di sana. Kernungftinan pertama didukung perkataan

Abu Dzar 
-s€perti 

dalam riwayat Abu Qutaibah- ketika menjawab

pertanyaan itq dimana disebutkan, i Lf (Afu berknta, 'Tidak!')'

"f: h e '*'sui 6tt kembali kepada vang seperti itu)' Dalam

riwayat Al Kas)rmihani disebutkan * e fS61Ou berangkat

untuk yang seperti iA). Sementara dalam riwayat Abu Qutaibah

disebutkan, r{',yi, ;'6 1Ou berkat a,' B eran gkatlah b er s am aku 
")'

'-ifi6 (Alcu mengabarkan kepadanya). Dalam kalimat ini,

pembicaraannya dialihkan dari orang kedua kepada orang pertama.

Sementara dalam riwayat Al Kasprihani disebutkan, i:;ij lOia

mengabarlean kepadanya), yakni seperti redaksi sebelumnya'

,4t'qi ,;€ '*i, Un berdiri seakan-aknn alu menumpahkan

air). Dalamriwayat Abu Qutaibah disebutk*, di '*i ;g (Seakan-
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akan aku memperbaiki sandallat). Ada kemungkinan Ali
mengucapkan keduanya.

,a',ySt (Dan dia masuk bersamanya). Ad-Dawudi berkata, "Di

sini terdapat dalil yang membolehkan seseorang masuk ke suatu

rumah (mesti tanpa izin) bila orang yang di depan sudah masuk.

Seakan-akan peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat yang mengatur
tata cara minta izin." Pemyataan ini dikomentari Ibnu At-Tin,
"Hukum-hukum tidak boleh diambil dari yang seperti ini." Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa pernyataan keduanya sama-sama perlu ditinjau
kembali.

masuk Islam saat itu juga). Seakan-akan Abu Dzar mengetahui tanda-

tanda kenabian beliau SAW. Ketika dia telah membuktikannya maka
tidak ada lagi keraguan untuk memeluk Islam. Demikian yang

disebutkan dalam riwayat di atas. Indikasinya, bahwa pertemua Abu
Dzar dengan Nabi SAW adalah atas petunjuk Ali. Namun, dalam

riwayat Abdullah bin Ash-Shamith disebutkan, A' & dt e\s S.1"oi

J-'o)b i>rllr :C '^btb 
"2i 

(ii,jd ,,tliJu jr-jJr ; k 6?:'*3 is
r'c-.,r ei U,i,i .thu, rL v ti;- ti' ;ii,iu ui i iu" u^'1i

)y Jii>Jir'ol eS 'ai ,^# ob i:J" &i ,i$ 2y ,i ;,, ,'c-li gm
Dzar bertemu Nabi SAW dan Abu Bakar dalam thawaf di malam hari.
Dia berkata, "Ketika beliau menyelesaikan shalatnya, aku berkata,
'Keselamatan atasmu wahai Rasulullah, rahmat Allah dan berkah-
Nya'. Dia berkata, 'Aku orang pertama yang memberi penghormatan

kepadanya dengan ucapan salam'. Beliau bertanya, 'Dari mana

engkau?' Aku berkata, 'Dari bani Ghifar'. Dia berkata, 'Beliau

meletakkan tangannya di atas dahinya'. Aku berkata, 'Beliau tidak
suka karena aku menisbatkan diri kepada Ghifar). Lalu disebutkan

hadits tentang At Zarrzam. Dia merasa cukup dengan air itu serta

tidak butuh makan dan minum selama 30 hari dan malam. Di
dalamnya disebutkan, i,-fry ,r , yd €)t J?:U ! .liir ,f liA
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f.il, irt qt;ii gt" Bakar berkata, 'Berilah aku izin memberinya

maknn malam ini wahai Rasulullah'. Maka Abu Bakar memberinya
makan kismis Tho'A.

Dengan demikian, riwayat ini lebih banyak berbeda dengan
hadits Ibnu Abbas dari Abu Dzar. Hanya saja ada kemungkinan untuk
digabungkan, bahwa pada awalnya Abu Dzar bertemu Nabi SAW
bersama Ali. Kemudian dia berternu lagi dengan Nabi SAW saat
thawaf, atau sebaliknya. Lalu masing-masing periwayat yang menukil
dari Abu Dzar menghafal apa yang tidak dihafal periwayat lainnya.
Bila dalam riwayat Abdullah bin Ash-Shamith terdapat tambahan
seperti yang telah disebutkan, maka riwayat Ibnu Abbas juga memiliki
tambahan seperti kisah Abu Dzar dengan Ali, kisahnya bersama
Abbas, dan selain itu.

Al Qurthubi berkata, "Memadukan kedua riwayat itu merupakan
sikap yang dipaksakan. Terutama dalam riwayat Abdullah bin Ash-
shamith disebutkan bahwa Abu Dzar menetap 30 hari tanpa bekal.
Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa dia memiliki
bekal, satu wadatr air, dan selain ifu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk dilakukan
penggabungan riwayat tersebut, yaitu maksud 'bekal' pada hadits Ibnu
Abbas adalah bekal seadanya ketika dia keluar dari kaumnya. Bekal
itu habis setelah dia sampai di Makkah. Adapun wadah yang
dibawanya berisi air untuk digunakan di tengah perjalanan. Ketika dia
sampai di Makkah maka tidak butuh lagi kepadanya, tetapi dia tidak
membuangnya.

Pendapat ini diperkuat riwayat Abu Qutaib fr, ,:Jti t ';;ri
.rr. ";ir 4.iftt ,ii),t; q'-:pii ,:r:bJai}l'rVr, (Atru pun tidak

mengenali beliau SAW, tapi alat tidak suka bertanya tentangnya, dan
alat minum air zamzam, serta berada di masjid).

€i|4 e i:;,6 u! jl)q,st (putanstah kepada kaummu

dan beritahukan mereka hingga datang urusanku kepadamu). Dalam
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riwayat Abu Qutaibah disebutkan, ,g'q:v +'y elq.tt ,y\i r.n 13i

Jjit .-.ti:* |l* srl (Sembunyikanloh urusan ini. Kembalilah pada

kaummu dan beritahukan mereka. Apabila sampai kepadaku
kemenangan kami maka datanglah). Dalam riwayat Abdullah bin
Ash-Shamith disebutkan, ,? ti Ul & l;i 'ors "e\1 J,|r&j tB il,

+|#;fi-b(hr .r; |:liei lSesungguhnya aku diarahkan ke negeri yang

banyak pohon kurmanya. Apakah engkau mau menyampaikan dariku
kepada kaummu. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat bagi
mereka dengan sebab engkau). Lalu dia menyebutkan kisah keislaman
saudaranya Unais dan ibunya. Mereka pun berangkat menuju kaum
mereka dan setengah dari mereka masuk Islam.

'ir';1 (Sungguh aku akan meneriakkannya). Maksudnya,

mengumandangkan kalimat tauhid. Artinya, dia akan meneriakkan
kalimat itu dengan sekeras-kerasnya di tengah-tengah kaum
musyrikin. Seakan-akan Abu Dzar memahami perintah Nabi SAW
kepadanya untuk menyembunyikan keislamannya bukan sebagai

kewajiban, bahkan sekadar rasa kasihan atas dirinya. Maka dia
memberitahu beliau SAW bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk
melakukan hal itu, maka Nabi SAW pun menyetujuinya.

Dari sini diambil pelajaran tentang bolehnya mengucapkan
perkataan yang haq (benar) dihadapan mereka yang dikhawatirkan
akan menyakiti orang yang mengucapkannya, meskipun berdiam diri
dalam hal ini juga diperbolehkan. Namun, pendapat yang paling benar
bahwa yang demikian tidak sama sesuai perbedaan keadaan dan

tujuan, serta sesuai urutan ada tidaknya pahala dalam perbuatan itu.

ipt ,rtl f (Kemuaian orang-orang pun berdiri). Dalam riwayat

Abu Dzar disebutkan, t-i, al,u,.u.-eJr (b jl.$:ji,rjlul (Berdirilah

kepada shabi ini, maka mereka pun berdiri). Orang-orang musyrik
saat itu menamakan mereka yang masuk Islam dengan shabi. Kata ini
berasal dari kata shaba yashbu, artinya berpindah dari sesuatu kepada
yang lain.
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t t. . a 4. t t.. a'oJ;r->l ,i; ei:P (Mereka memukulinya hingga membuatnya

sangat sakit). Dalam riwayat Abu Qutaibah disebutkan, cr'i\ U.*!
(Aku dipukuli supaya mati). Maksudnya, aku dipukul, dan orang yang

memukul tidak peduli meskipun aku harus mati karenanya.

,-:o rtl,l3ij (Mereka pun menghindar dariku)l. Maksudnya,

berhenti memukuliku.

{b'",6t ,5'A lUatca Abbas menelungkupinya). Dalam riwayat

Abu Qutaibah disebuttan, ujtr-r a-j,ti;|Pi" (Dia mengucapkan

seperti perkataannya kemarin). Dalam hadits ini terdapat keterangan

yang menunjukkan kecerdasan Abbas. Dia berhasil menyelamatkan

Abu Dzar dari kaum musyrikin dengan cara menakuti mereka akan

kaum Abu Dzar yang mungkin membalas dengan melakukan sabotase

terhadap jalur perdangan kaum Quraisy. Oleh karena itu, mereka

segera berhenti memukulinya.

Hadits ini merupakan dalil bahwa Abu Dzar masuk Islam lebih

awal. Namun, secara zhahir peristiwa itu terjadi jauh setelah kenabian,

karena di dalamnya disebutkan kisah Ali, seperti telah kami jelaskan.

Begitu juga sabda beliau SAW dalam riwayat Abdullah bin Ash-

Shamith, "sesungguhnya aku diarahkan ke negeri yang banyak pohon

kurmanya", mengisyaratkan bahwa kisah Abu Dzar terjadi menjelang

hijrah.

34.Islamnya Sa'id bin Zaid RA

1 '-l . . - ,o" c .. c c/ / o . z I c . 'r,1 o1 o ,

:F' y ,f.y / )t' I lt # +i"' :ov o.* oe

,:#'&'oi'pt)-,)' * ,4/;* of: *| u irr,i*
I Lafazh ini tidak terdapat dalam hadits pada bab di atas. Akan tetapi ia terdapat

dalam riwayat Abu Qutaibah yang telah disebutkan pada no.3522.
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'"i';'uiG'rlx oK or*J,W qfrArt
3862. Dari Qais, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Zaidbin

Amr bin Nufail di masjid Kufah berkata, "Demi Allah, aku telah

melihat diriku, pada saat Umar mengikatku karena Islam, sebelum

Umar masuk Islam. Kalau saja bukit Uhud menghilang karena apa

yang kalian lakukan terhadap Utsman, maka patutlah baginya untuk

menghilang."

Keterangan Hadits:

(Bab Islamnya Sa'id bin Zaid). Yakni Ibnu Amr bin Nufail.
Adapun bapaknya telah disebutkan terdahulu. Sa'id adalah putra

daripada anak paman Umar bin Khaththab.

Imam Bukhari menukil hadits pada bab ini dari Qutaibah bin
Sa'id, dari Sufyan, dari Ismail, dari Qais, dari Sa'id bin Zaid. Sufyan
adalah Ibnu Uyainah. Sedangkan Ismail adalah Ibnu Abi Khalid.
Sebagian lagi mengatakan dia adalah Ibnu Abi Hazim.

pl-L1r ,* e; *'og *|U (sungguh aku telah melihat

diriku, pada saat Umar mengikatku karena Islam). Maksudnya, {Jmar
mengikatnya karena dia masuk Islam, demi menghinakannya dan

memaksanya keluar dari Islam.

Al Karmani berkata tentang maknanya, "LJmar meneguhkanku

dalam Islam dan meluruskanku." Seakan-akan dia mengabaikan lafazh
di tempat ini, "sebelum Umar mssuk Islam." Karena sikap Umar
meneguhkan Zaid disaat dia belum masuk Islam merupakan hal yang

tidak mungkin. Disamping itu, ia juga menyalahi kenyataan.

Pada pembahasan tentang pemaksaan akan disebutkan satu bab

dengan judul "Orang yang lebih memilih dipukul, dibunuh, dan

dihinakan, daripada kekufuran." Oleh karena itu, di akhir bab

"Islamnya lJmar" disebutkan,'r'-{r!b Uf p>r*)r ,rb # 4, *i: th*u
melihat diriku diikat Umar karena Islam, alcu dan saudara

r;i oi S,
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perempuannya). Keislaman Umar lebih akhir daripada Islamnya

saudara perempuannya dan suaminya. Sebab dorongan pertama bagi

Umar untuk memeluk Islam adalah bacaan Al Qur'an yang dia dengar

di rumah saudarinya. Peristiwa ini dimuat dalam kisah panjangyang
disebutkan Ad-Daruquthni dan selainnya.

a ',o . tlt' '
iat\t t:rJi oi jj (Kalau bukit Uhud menghilang). Maksudnya,

lenyap dari tempatnya. Dalam riwayat berikut disebutkan dengan kata

'inqadhdha ', artinya jatuh atau roboh. Menurut Ibnu At-Tin versi ini
lebih kuat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan lafazh'infadhdha', yang artinya sama seperti yang pertama.

tst( lNiscaya). Dalam riwayat berikut disebutkan, bt G:ir; or<)

"el:J" (Niscaya ia patut roboh). Lalu dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan,q ;st5J 1N*caya ia pantas).

Hanya saja Sa'id binZaid mengucapkan hal itu karena besarnya

masalah pembunuhan Utsman. Hal ini dikutip dari firman Allah, 3<i

tu: ,f ).1-*t bf ,ri; i4t'{, ,yr\t'etsi it'rbk- crr4;Lst

"Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan
gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang Maha
Pemurah mempunyai anak. " (Qs.Maryam [19]: 90-91)

Ibnu At-Tin berkata, "Sa'id mengatakan demikian sebagai
perumpamaan." Namun menurut Ad-Dawudi, "Sekiranya kabilah-
kabilah menuntut balas atas kematian Utsman niscaya hal itu patut
bagi mereka." Tapi penakwilan ini cukup jauh dari maksud yang

sebenarnya.

35. Islamnya Umar bin Khaththab RA

tz J z7o / J.ot

.-r*.c -I-t .t-..
lc t c)-Y 

Ly.
), cl o /
4Il J-t .-e,a)t't;:fi $)
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3863. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Kami

senantiasa dalam keadaan mulia sejak Umar masuk Islam-"

1. - --t o ). o. tc rc2 ,/ ,^1'. 'r,1 4., ...r..
Al * p U "t)l 

J.,e ,y. +) LSb ,lFt, :dl, r^i, U P f

,f f 'eI,Jt ,yi i ,r$r ii- \yuse ,f':,i € ; r7$- :)u
c t. o , .c ttz . t-- t.2. t i. -,' !1r, .'i'-p-1 16...'.'- ,# ,f -f S- J-p r-r3r-\,r 

'#: 
cr> b e

, ,. . ' ,
o t'"1 . , lc'- .

r+Jr o-,'t *i 'ju teur; 6 :'iiri -**j' .l 6:31;lE

,fal

3864. Dari Umar bin Muhammad, dia berkata, kakekku Zaid bin

Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, dari bapakny4 dia

berkata, "Ketika dia berada di rumah dalam keadaan takut, tiba-tiba

datang A1 Ash bin Wa'il As-Satrmi Abu Amr, dia memakai pakaian

bergaris dan gamis dengan lengan terbuat dari sutra --dia berasal dari

bani Sahm yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah- dia

berkata, 'Ada apa denganmu?' Dia berkata, 'Kaummu mengatakan

akan membunuhku jika aku masuk Islam'. Dia berkata, 'Tidak ada

jalan kepadamu'. Setelah dia mengatakannya, maka aku pun merasa

aman. Al Ash keluar dan bertemu manusia telah memenuhi lembah'

Dia berkata, 'Kemana yang kamu inginkan?' Mereka berkata, 'Kami

menginginkan Ibnu Khaththab yang telah pindah agama'. Dia berkata

'Tidak ada jalan bagi kamu kepadanya'. Orang-orang pun bubar."

y t$t ,rLr ,'#'r.^,;( Ls ,r1a" ?nr *ir';L ;1' + i,;
:q * b:,ia -i :+ a';;* *t- '#'tb tiui ,rr',
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urJr UG :Jv .)G'i u'u s:tri a'; C'ts

3865. Abdullah bin Umar RA berkata, "Ketika Umar masuk
Islam, orang-orang berkumpul di samping rumahnya dan berkata,
'Ijmar telah pindah ogsrna'-5aat itu aku masih kecil berada di atas
rumahku- lalu seorang laki-laki datang mengenakan mantel dari
sutra dan berkata, 'Sungguh Umar telah pindah agama, lalu ada
persoalan apa? Aku menjadi pelindung baginya'." Dia berkata, .'Aku

melihat orang-orang menghindar darinya. Aku bertanya, 'Siapa ini?,
Mereka berkata, 'Al Ash bin Wa'il'."

,t\';. ,r6t:rju tri; A';;i .ib re|:;

i3\ ;\lib ;a.';L u- t1 :rtt
JLJi+ 'y, u'; st;,; ; t:5.

us U'ri,*Ot € :: JL tJ-^ LI

;;c i;.L Y :Jw ui'; iwlj;4
*,iG .,i;i c .tt'o;l:,'? *f ;tt 

",iC

t7{ :JLi t|!* y ,l:iv tr'Jji t; :Jt,

"/)l
lz I

: )*9

'6)t; Jt ,Uu;1it W i,Li ,;;c ,olir up r1\; t1i

lz I:.P

;; L;i v ,*ij |At;,,i,r lt i1't l;'ry|y; ,d
'l,j*,4,yt|d';i,+ 6- cs'>t1 i ruJu c ;'i

wUj w)r,
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A,* ,;+."ai t:.i tk ,L',]J,hr vg ii1

3866. Dari Abdullah bin lJmar, dia berkata, "Aku tidak pernah
mendengar Umar mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku kira demikian',
melainkan kenyataanya seperti perkiraannya. Ketika Umar sedang

duduk tibatiba seorang laki-laki tampan lewat. Umar berkata,
'Sungguh dugaanku telatr keliru' atau 'sesungguhnya orang ini berada
di atas agamanya pada masa Jatriliyah' atau 'dia adalah tukang ramal
mereka'. Datangkan kepadaku laki-laki itu. Maka laki-laki tersebut
dipanggil menghadap kepadanya. Lalu Umar mengatakan hal itu
kepadanya. Dia berkata, 'Aku tidak pernah melihat seperti hari ini,
dihadapkan kepadanya laki-laki muslim'. Umar berkata, .Aku

bertekad atasmu, bahwa engkau mengabarkan kepadaku'. Dia berkata,
'Aku dahulu adalah peramal mereka pada masa Jahiliyah,. Umar
berkata, 'Apakah perkara paling menakjubkan yang didatangkan
jinmu kepadamu?' Dia berkata, 'Pada suatu hari aku sedang berada di
pasar, tiba-tiba jin datang kepadaku, dan aku mengetahui sifat panik
pada dirinya. Dia berkata, 'Apakah engkau tidak melihat jin dan
keputusasannya, pesimisnya setelah kegagalannyq serta kepergiannya
kepada unta dan alas pelananya'. Umar berkata, .Benar, ketika aku
sedang tidur di sisi sembahan-sembahan mereka, tiba-tiba seseorang

datang membawa anak sapi lalu menyembelihnya, maka terdengar
penyeru berseru yang aku tidak pemah mendengar penyeru lebih keras
suaranya darinya. Ia mengatakan, 'Wahai Jalih, urusan najih
(selamat), laki-laki fasih, dia mengatakan tidak ada sesembahan
kecuali Engkau'. Orang-orang pun bergegas. Aku berkata, .Aku tidak
akah berhenti hingga mengetahui apa dibalik semua ini'. Kemudian
dia berseru, 'wahai jalih, urusan najih (selamat), lzrki-laki fasih, dia
mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah'. Maka aku berdiri
dan tidak lama kemudian dikatakan, 'Ini adalah Nabi,."
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* ,*i ,-#?r'j ,i-fl Jrr, i) ,: * ry :',Ss ; V
uA'& ct'";tr ,iliLi"!, *i 6, ,;L:(, t:i ,.l;1t ;'

:;ri.'ui Gr* oK

3827. Dari Qais, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Zaid

berkata kepada orang-orang, "Kalau aku melihat diriku diikat Umar

karena Islam, aku dan saudara perempuannya, dan dia belum masuk

Islam. Sekiranya bukit Uhud runtuh karena apa yang kalian lakukan

terhadap Utsman niscaya patut baginya untuk runtuh."

Keteranqan Hadits:

(Bab Islamnya (Jmar bin Khaththab M). Nasabnya telah

disebutkan ketika menj elaskan keutamaannya.

';i'lri ii'a:ti rli6 (Kami senantiasa dalam keadaan mulia

sejak [Jmar masuk Islam)'.Al Ismaili menambahkan dari Abu Daud Al
Hafri, dari Suffan, dalam suatu hadits yang dia sebutkan, yakni dari

hadits Ibnu Mas'ud. Pada bab "Keutamaan Umar RA", telah

dijelaskan sebagian perkara itu.

Hadits kedua, diriwayatkan dari Zaid bin Abdullah bin umar

dari bapaknya.
, . ,."i6:ri G?Li (Maka kakeklru mengabarlcan kepadala). Secara

zhahir kalimat ini disambung dengan kata sebelumnya. Al Ismaili

meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, "IJmar bin Muhammad

mengabarkan kepadaku."
, : ,!t{* a), 4b (Dia mengenakan paknian bergaris). Dia adalah

kain yang diberi garis-garis bordir.

ii-!( of gikn aku masuk Islam). Maksudnya, disebabkan aku

masuk Islam.
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4$ 01'fi 'Afl'W\ (Tidak acla jalan kepadamu. Setetah dia

mengatakannya). Yakni setelah dia mengucapkan perkataan itu (tidak
ada jalan kepadamu), maka aku pun merasa aman.

*-:r1(Aku merasa aman)- Yakni timbul rasa aman dalam diriku

dengan sebab perkataannya itu. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

iJT (Aku beriman). Tapi kata ini salah, karena Umar telah masuk

Islam sebelumnya. Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Al
Humaidi disebutkan ,'di| (Engkau aman),akan tetapi lafazhini juga

salah, karena dengan demikian ia berasal dari ucapan Al Ash, padahal

seharusnya ia termasuk perkataan Umar. Maksudny4 dia telah merasa

aman setelah Al Ash mengucapkan perkataannya itu. Hal ini didukung
oleh hadits sesudahnya.

Hadits ketiga diriwayatkan dari Ali bin Abdullatr, dari Sufyan,
dari Amr bin Dinar, dari Abdullatr bin Umar RA.

:lt y atir 4,,*t (Manusia berkumpul di samping rumahnya).

Dalam riwayat Al Kasymihari, nili,^,,J' e:*'*t,(Manusia berkumpul

kepadanya).

?tJ S1'3 lOan aku masih kecit). Dalam riwayat lain disebutkan

dia berusia 5 tahun. Jika demikian halnya, berarti keislaman Umar
berlangsung 6 atau 7 tahun sesudah kenabian. Sebab Umar 

-sepertiakan disebutkan di dalam pembahasan tentang peperangan- ketika
perang Uhud berusia 14 tahun. Padahal peristiwa Uhud teq'adi 16

tahun sesudah kenabian. Maka kelahirannya sekitar 2 tahun sesudah

kenabian.

q i* & tOi atas rumahtz). Ad-Dawudi berkata, "Pernyataan

ini salah, dan yang benar adalah g i* (di atas rumah kami). Namun,

Ibnu At-Tin menaggapi pendapat ini. Menurutny4 maksud Ibnu Umar
bahwa rumah itu sekarang adalah miliknya, yakni saat dia
mengucapkan perkataannya, yang sebelumnya adalah milik bapaknya.
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Tentu saja kita tidak membutuhkan penakwilan ini. Hanya saja Ibnu

Umar menisbatkan rumah tersebut kepada dirinya dalam konteks

majaz. Atau maksudnya adalah tempat dimana dia bernaung, baik itu

miliknya atau bukan. Disamping itu, sekiranya penisbatan itu adalah

ketika dia berbicara, tentu tidak dapat dibenarkan. Sebab ketika bani

Adi bin Ka'ab (marga Umar) hijrah ke Madinah, maka rumah-rumah

mereka dikuasai oleh selain mereka, seperti disebutkan Ibnu Ishaq dan

selainnya, dan mereka pun tidak lagi kembali kepadanya. Di sisi lain,

Ibnu Umar bukanlah pewaris tunggal harta Umar, maka klaim tersebut

perlu adanya bukti bahwa dia telah membeli bagian saudara-

saudaranya. Untuk itu, berpegang dengan makna yang saya

kemukakan merupakan suatu keharusan.

tSri t 'j (Maka ada persoalan apa?). Maksudnya, tidak ada

masalah dia masuk Islam. Atau tidak ada pembunuhan dan juga tidak

boleh mengganggunya.

3L+'i tA pl*" memberi perlindungan kepadanya). Yakni aku

melindunginya dari kezhaliman seseorang.

,F.$'i rf6t tjri ltvtereka berkata, "Al Ash bin Wa'il"). Ibnu

Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya dari Sufyan, dia berkata,

yf 'q'4 (Alat pun takjub akan kemuliaannya). Riwayat serupa

terdapat dalam riwayat Al Ismaili melalui dua jalur dari Sufyan.

Dalam riwayat Abdullah bin Daud, dari Umarbin Muhammad 
-yang

dikutip Al Ismaili- disebutkan, t-dgf ti"* FiSt gl' ;/. ,'#),'cjfi

f.rt U. ucAr'lti "e. t;- ;J$ (Atat berkata kepada (Jmar, 'siapakah yang

menolak mereka darimu pada hari engkau masuk Islam?' Dia

berkata, 'Wahai anakku, dia adalah Al Ash bin Wa'il'.).

Al Ash bin Wa'il adalah Ibnu Hasyim bin Su'aid bin Sahm Al

Qurasyi As-Sahmi. Dia meninggal jauh sebelum hijrah dalam keadaan

kafir. Kata "al ash" berasal dat',"al antsh" bukan dari kata "al ishyan".

Dengan demikian, huruf terakhirnya (shaA berbaris dhammah meski

boleh diberi bais kasraft. Sebagian mengatakan, ia berasal dari kata



"al ishyan". Jika demikian, maka huruf terakhir harus diberi baris
kasrah sebagai tanda jazm (pengganti sukun). Boleh juga tetap

dituliskan padanya huruf ya' (menjadi al ashiy) seperti "al qadhiy".
Hal ini didukung oleh surat Umar kepada Amr saat menjadi
pembantunya di Mesir, "Kepada Al Ashiy putra Al Ashiy." Umar
menyebutnya demikian karena perbuatannya menyelisihi perintah

Umar saat memegang jabatan di Mesir, karena dia melihat adanya

maslahat lain.

Hadits keempat diriwayatkan dari Yahya bin Sulaiman, dari
Ibnu Wahab, dari Umar, dari Salim, dari Abdullah bin Umar. Umar
yang disebutkan pada hadits ini adalah Ibnu Muhammad bin Zaid.Dia
adalah guru Ibnu Wahab pada hadits kedua. Adapun mereka yang
menganggapnya sebagai Umar bin Al Harits 

-seperti 
Al Kulabadzi-

berarti telah salah. Sungguh dalam riwayat Al Ismaili tercantum,
"Dari Umar bin Muhammad."

l,,r-i lr fi; lis;\ ;i,j*-fr :d.'fr'd;6 (Aku tidak pernah

mendengar Umar berkata terhadap sesuatu, "sesungguhnya aku kira
demikian", melainkan terjadi). Kata li syai'in bermakna 'tentang
sesuatu', karena huruf lambisa bermakna 'an (tentang), seperti firman
Allah dalam surah Al Ahqaaf 146l ayat Ll, -l tt;tG ;r2.il,rt;k ailt'Sril/,t itl ri fJ 6 t-i ;stS (Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-'orrrf 

yang beriman, "Kalal.t sekiranya ia (Al Qur'an) adalah suatu
yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman)
kepadanya."). Maksudnya, orang-orang kafir berkata tentang orang-
orang beriman...

t"\-S i&:f (tuIelainkan terjadi seperti dugaannya). Hal ini

sesuai dengan keterangan terdahulu pada bab "Keutamaan fJmar RA",
bahwa dia seorang muhaddats, yang artinya telah dijelaskan terdahulu.

'f-+ ,Ft r,-;'j\1lnta-tiOa lewat seorang laki-laki tampan

melewatinya). Dia'ui*un Sawad bin Qarib Sadusi atau Dausi. Ibnu
Abi Khuzaimah dan selainnya meriwatkan dari jalur Abu Ja'far Al
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Baqir, dia berkata , u- iJul ,:-& ob ,f tfrr 7:6 ;. \rV '^s iuf" J;'t'Jis
* yW q'$Jr,il' '!:r$i'st3- (Seorang lelaki -yang bernama

Sawad bin Qarib As-Sadusi- masuk menemui Umar. Maka Umar

berkata, 'Wahai Sawad, aku memohon kepadamu atas nama Allah,

apakah kamu melakuknn ramalan yang baik?'). Lalu disebutkan kisah

selengkapnya.

Ath-Thabarani dan Al Hakim serta selain keduanya

meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dia berkata, G{.

" .? '-
.rr..-iJ.Jt d qt! '-& lXetika (Jmar sedang duduk di masiid),lalu

disebutkan sama seperti redaksi riwayat Abu Ja'far dengan lebih

lengkap. Keduanya sama-sama mursal, tetapi saling menguatkan satu

sama lain.

Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh dan Ath-Thabarani

meriwayatkan dari jalur Abbad bin Abdushamad, dari Sa'id bin

Jubair, dia berkata , fu,u * ,,:t3 l:6 ii.\,? ,i/i (Sawad bin earib

mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Aht dalam keadaan tidur...').
Lalu disebutkan kisah pertama tanpa menyertakan kisahnya bersama

Umar. Kalau riwayat ini akurat, maka menunjukkan masa

meninggalnya Sawad yang lebih akhir. Hanya saja Abbad adalah

seorang periwayat yang lemah.

Ibnu Syahin menukil dari jalur lain yang lemah dari Anas, dia

berkata, Fi * ht ,k nlt & if 'u\t*'ii,rt" /t5 q,yj',yt
(Seorang laki-laki dari Daus yang diberi nama Sawad bin Qarib
masuk menemui Nabi SAW...). Lalu disebutkan juga kisah tentang

Sawad. Jalur-jalur periwayatan yang kami sebutkan ini saling

menguatkan satu sama lain. Disamping itu, masih ada lagi jalur-jalur

lain dan saya akan menyebutkan faidah-faidahnya.

;b"L..iri'.ta $unggtth dugaanlu telah keliru). Dalam riwayat

Ibnu Umar yang dikutip Al Baihaqi disebutk^, ',.ii ,Lt jit t5 * U

f(/irt ,f '&" g,\t ri;'3Ji'otpiri,rr ,nr (Sunggu'h aku memiliki
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firasat, dan tidak ada pendapat bagiku saat ini jika laki-laki ini tidak

m e I ih at d al am r amal anny a)."

a-l,ar#t ey: & Lj '01\i 
lltou di atas agama kaumnya pada

masa jahiliyah)l. Maksudnya, terus menerus menyembah apa yang

biasa mereka sembah.

'eS oS 'd ii lltau sungguh dia adalah tukang ramal

mereka). Yakni dia adalah tukang ramal bagi kaumnya. Ringkasnya,

Umar menduga sesuatu yang bimbang antara dua perkara. Seakan-

akan dia berkata, "Dugaan ini mungkin salah dan mungkin benar.

Kalau benar, maka orang ini entah tetap dalam kekufurannya, atau

seorang peramal." Lalu keadaan telah membenarkan bagian kedua.

Seakan-akan tampak pada Umar, dari cara orang itu berjalan atau

selainnya, suatu pertanda yang melahirkan dugaannya tersebut.

|Q\t"njO lOotongkan kepadaku laki-laki itn). Maksudnya,

hadapkanlah dia dan dekatkan kepadaku.

U.i ii )ui l\elUu mengatakan hal itu kepadanya). Maksudnya,

apa yang beliau katakan saat orang itu tidak mendengarnya, yaitu

tentang keraguan dan kebimbangannya. Dalam riwayat Muhammad

bin Ka'ab, U-JW'*: r* |i? J db U:ts ,'d Sut loia berkata

kepadanya, 'Engkau tetap berada pada ramalanmu'). Maka dia pun

marah. Ini merupakan sikap lembut Umar karena hanya menyebutkan

hal terbaik di antara dua perkara yang dia duga.

if,.J U-|t S (Aku tidak pernalt melihat seperti hari ini). Yakni

aku tidak pernah melihat sesuatu seperti yang aku lihat hari ini.

iJ|..l.i lijc J+iJ:r (Dihadapkan kepadanya seorang laki-laki

*usti*S.Dalam ,*'uyutAn-Nasafi dan Abu Dzar disebutkan, ):l;-"r
ttL-U )j) (Menghadapkan laki-laki muslim). Tentu saja ada lafazh

' Aduprrn lafazh yang terdapat dalam redaksi hadits pada bab di atas adalah, "Atau di
atas agarnanya pada masa Jahiliyah."
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yang terhapus, dimana seharusnya adalah, (+ ')ij"t-;i'J3;'t
(Seseorang telah menghadapkan laki-laki muslim). Adapun Al
Karmani membaca dengan lafazh 'ustuqbila' (dihadapkan) lalu

kalimat 'rajulan musliman' diposisikan sebagai maf'ul (objek) dari

kata'ra'aitu' (ak[. melihat). Atas dasar ini, maka kata ganti pada kata

'bihi' (padanya) kembali kepada 'perkataan'. Hal ini diindikasikan

oleh redaksi hadits. Al Baihaqi menjelaskannya dalam riwayat mursal,

olrrhJ' iilt $ 6 ,rr*)U irr ,e ii plUon rchh mendatangkan Islam,

ada urusan apa bagi kita menyebut-nyebut Jahiliyah).

'A* i*i Jr" $"tungguhnya aku bertekad atasmu)- Yakni

mengharuskanmu. Dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab disebutkan,

i!-it|S |r, ,tb'* tl,'nlZi A;.rt';. 
^13 

t? U lX"tyirikan yang ada

pada kami lebih besar daripada ramalanmu)."

d.;i 611(Melainkan engkau mengabarkan kepadaku). Yakni

aku tidak meminta darimu, kecuali mengabarkan.

a)at+it eeg 'C? plm dahulu adalah tukang ramal mereka

pada masa Jahiliyah). Tukang ramal adalah seseorang yang

menyampaikan berita tentang urusan-urusan gaib. Jumlah mereka

sangat banyak pada masa jahiliyah. Kebanyakan mereka berpegang

kepada pengikutnya dari bangsa jin. Sebagian lagi mengaku

mengetahui hal itu dengan faktor-faktor tertentu yang ditangkapnya

dari perkataan orang yang bertanya. Bagian terakhir ini biasa

dinamakan arraf. Hukum masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang pengobatan, dan sebagiannya telah dijelaskan

pada pembahasan tentang j ual-beli.

Sawad menempuh cara santun dalam memberi jawaban, dimana

pertanyaan Umar tentang keadaannya dalam hal ramalan adalah

termasuk syirik, dan ketika Umar mengharuskannya, maka dia

mengabarkan perkara paling akhir yang dialaminya, yaitu tentang

tanda-tanda kenabian, dan itulah yang menjadi faktor penyebab

keislamannya.
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'+ (Jinmu). Kata'j inniyyah' adalahbentuk tunggal dari kata

'jinn'. Digunakan bentuk mu'annats (jenis perempuan) adalah sebagai

penghinaan. Namun, ada kemungkinan Umar mengetahui bahwa jin
pengikut Sawad adalah perempuan. Atau seperti dikatakan; Pengikut

laki-laki adalah jin perempuan dan sebaliknya.
,-? -.,,

L'Pt t4i.Jii (Aku mengetahui kepanikcn). Yakni rasa takut

yang sangat. Dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab disebutkan, g.i'ot-

Otb$t) t'6t';.'$i ttS (Sesungguhnya yang demikian terjadi saat dia

berada antara tidur dan terjaga).

qJ'r;.t";,-J;'€i (Tidakl<nh englcau melihat jin dan

keputusasaannya). Maksudnya adalah putus asa yang menjadi lawan

harapan. Dalam riwayat Abu Ja'far, t4-,)6.1:'4.'+ (Aku heran

terhadap jin dan keputus asaannya). Hal senada terdapat dalam

riwayat Muhammad bin Ka'ab, hanya saja dia mengatakan,

"watihsaasiha" (dan pengintaiannya). Maksudnya, dia kehilangan

suatu, maka mereka segera memeriksanya.

V6Ji y 'rt 4-ti gesimisnya sesudah kegagalannya). Kata 'al

inkaas 'bermakna terbalik. Ibnu Faris berkata, 'Maknanya, ia putus

asa mencuri pembicaraan para malaikat, setelah sebelumnya ia
terbiasa dengan hal itu, maka ia berbalik dari menguping pembicaraan
karena putus asa untuk dapat mendengarnya." Dalam Syarh Ad-
Dawudi disebutkan dengan kata'insaakaha', lalu ditafsirkan dengan

arti tempat yang biasa ia datangi. Dia berkata, "Dalam salah satu

riwayat disebutkan, V6"ly ,t (Setelah ia terbiasa), yakni ia telah

berbiasa mencuri pembicaraan para malaikat." Namun, saya tidak
menemukan apa yang dia katakan pada satupun di antara riwayat-
riwayat yang ada. Al Karmani menjelaskan hadits ini berdasarkan

lafazh pertama yang disebutkan Ad-Dawudi. Dia berkata, "Kata al
insaak adalah bentuk jamak dari katanusuk, artinya ibadah."
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Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan perincian seperti itu selain

dalam jalur yang dikutip Imam Bukhari. Dalam riwayat Al Baqir dan

Muhammad bin Ka'ab serta Al Baihaqi dari hadits Bara' bin Azib

sesudah lafazh,Vleil (Dan lapis pelananya), diberi tambahan:

Engkau pergi ke Makkah mencari petunjuk,

tidaklah yang beriman padanya seperti kotorannya.

Naiklah kepadayang bersih dari Hasyim,

dan naiHah dengan kedua matamu ke atasnya.

Dalam riwayat-riwayat mereka disebutkan bahwa jin datang

kepadanya selama tiga malam melantunkan bait-bait di atas dengan

perubahan pada akhir bait. Lafazh 'iblaasiha' (keputusasaan)

terkadang diganti dengan 'tathallaabiha' (anbisinya) dan terkadang

' t aj' aarih a' (leng!<ingannya). Kata' ahlaasiha' (lapis pelana) diganti

dengan 'aqtaabiha' (kayu pelana) atau 'alcwaariha' (pelana yang

lengkap). Sedangkan lafazh 'maa mu'minuuha mitsla arjaasiha'
(tidaklah yang beriman kepadanya seperti kotorannya) diganti dengan

'laisa quddamaha ka adznaabiha'(tidaklah bagan depannya seperti

belakangnya) atau'laisa dzawu asy-syarri kn akhyaariha' @elaku
keburukan tidak sama seperti pelaku kebaikan). Lalu lafazh 'ra'salta'
(kepalanya) diganti dengan 'naabaha' (taringnya). Terkadang juga ia

mengatakan,'tidaklah yang beriman di knlangan iin seperti yang kafir

di kalangan mereka'.

Dalam riwayat mereka disebutkan juga bahwa jin itu

rnengatakan pada setiap kali datang, 33'1 :l.WJ "r--bi'ui'r3

(sungguh Muhammad telah diutus, berangkatlah kepadanya niscaya

engkau mendapat petunjuk). Pada riwayat yang mursal disebutkan,
t o'-. o.'r:--.i|'t r-b re:j?r:r--,Ltt {Alat pun menggigil ketakutan hingga

terjatuh). Masih dalam riwayat mereka, bahwa ketika pagi hari dia

berangkat menuju Makkah, dia mendapati Nabi SAW telah hijrah.

Maka dia mendatangi beliau lalu mengucapkan bairbait syair,

diantaranya:
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Aku didatangi pembisikku setelah malam dan orang tertidur,

tidaktah ia berdusta atas apa yang dikatakannya.

Tiga malam berturut-turut dan setiap malam ia berknta,

telah datang kepadamu nabi dari Lu'ay bin Ghalib.

Pada bagian akhir sya'irnya dia berkata:

Jadilah pemberi syafaat bagiku pada hari tidak ada pemilik

syafoat,

selain engkau yang mencukupi bagi Sawad bin Qarib'

Di akhir riwayat mursal dikatakan, "IJmar mendekapnya dan

berkata, 'sungguh aku suka mendengar hal ini darimu'."

?leii t'Yurt{t it (Kepergiannya kepada unta dan pelapis

pelana). Kata'qilaash' atau'qulush' merupakan bentuk jamak dari

kata'qaluush' yang bermakna unta. Sedangkan kata 'afulas' adalah

bentuk jamak dari kata 'hils', artinya sesuatu yang diletakkan di atas

unta di bawah pelana.

€,4j * irt $1(cl.O:-tb :"ybia lumar berknta, "Benar! Ketika

aku sedang tidur di sisi sembahan-sembahan mereka"). Secara zhahir,

orang yang menceritakan kisah kedua adalah Umar. Namun, dalam

riwayat Ibnu Umar dan selainnya dikatakan bahwa yang

menceritakannya adalah Sawad bin Qarib. Lafazh hadits Ibnu Umar

yang dikutip Al Baihaqi adalah, ilus -15t'f ii*)'i -r* ,sl:6
,e)i s" i,S'Xt $.tb'd*\t,t1rret) ct $t,;,Sa ,4i6 ,-p. * g;t
W;y"'-*v)+ il,' 'lt 41 J'l,-JC* &') ,#? (sungguh (Jrnar

melihat seorang lelaki -lalu dia menyebutkan kkah- dan berkata,

'Beritahukan kepadaku tentang sebagian yang engknu lihat'- Dia

berkata, 'Suatu malam aht berada di lembah, tiba-tiba aku

mendengar suara berseru; Wahai jalih, berita naiih (keselamatan),

laki-taki fasih, dia mengatakan tidak ada sembahan selain Allah- Aku
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takjub terhadap jin dan keputus asaannya). Lalu disebutkan kisah

selengkapnya."

Kemudian dinukil dari jalur lain yang mursal, dia berkata, |& 7
t ig ii ou3'ri ;J$t f't @mar melewati seorang laki-laki dan

berkata, 'sungguh sebelumnya orang ini adalah peramal)- Lalu di

dalamnya disebutkan, il( ,d Liri i1 ,i.E st E |€ ,'Sut ,rilf *|SA
(l-,$!J cnl(:tlt ;t i (Umar berkata, 'Beritahukan padaku'- Dia

Orrtoto, 'Baiklah! f"ti*o aku duduk tibaliba jin berkata paclaku,

'Tidakkah engkau melihat kepada syetan-syetan dan keputus

asaannya'). ./*i(ri'l-:;.u. *,hitiy k 
"tXi 

i,;ut, Fi ltr,"1,L'Jo

(Umar berkata, "Allahu Akbar." Dia berknta, "Aku datang ke

Makkah dan ternyata ada seseorang di sisi patung-patung itu.").

Kemudian disebutkan kisah tentang anak sapi. Riwayat ini memiliki

kemungkinan seperti yang disebutkan dalam hadits shahih, bahwa

orang yang mengatakan, 'Aku datang ke Makkah', bisa saja Umar,

atau mungkin juga pelaku kisah itu.

'#j3+ (Di sisi sembahan-sembahan mereka). Maksudnya,

patung-patung mereka.

,9t ru-+\t (Tibaaiba seorang laki-laki datang). Saya belum

menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Akan

tetapi dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain bahwa dia adalah

Ibnu Abs. Dia mengutip dari jalur Mujahid dari seorang syaikh yang

sempat hidup pada masa Jahiliyah dan bernama Abs, dia berkata, tjf
t o . i .,'

W"F'u ti;., ,6J6p.4'|r lltcu pernah sedang menuntun sapi milik

kami. Tfba-tiba aku mendengar dari kerongkongannya...), lalu dia

menyebutkan kata-kata puitis di atas. Kemudian dia berkata, tiJ-il
'4 .tt p't 

1tn 
n' ,k ,;t €*? (Kami datang ke Makkah dan

mendapati Nabi SAW telah diutus). Para periwayat hadits ini
tergolong tsiqah (terpercaya). Ia menjadi pendukung keterangan
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dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa orang mengucapkan perkataan itu

adalah Sawad bin Qarib. Pada pembahasan mendatang akan saya

sebutkan keterangan yang menguatkan bahwa yang mendengar hal itu

adalah Umar. Maka ada kemungkinan untuk digabungkan antara

keduanya bahwa hal itu terjadi lebih dari satu kali.

'CL, 6- (Wahai Jalih). Maknanya, yang tangguh melawan musuh.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan batrwa yang diseru adalah

orang tertentu, dan ada kemungkinan juga mereka yang memiliki sifat

demikian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam sebagian-besad:iwayat

yang telah saya sitir disebutkan dengan lafazh, {1s JT Li (Wahai

keluarga Dzuraih). Mereka adalah marga yang masyhur di kalangan

bangsa Arab.
o 1', t,"e F: (laki-laki fashih). Kata fashir''ft berasal dari kata

fashaafuah (kefasihan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

'yashiifu'yang berasal dari kata shiyaafu artinya teriakan. Lalu dalam

hadits Ibnu Abs disebutkan,'Ci- htpii <pnt"taanfasih, laki-

laki berteriak).

Uf ft ^s1t 
,Jh(Dia mengataknn tidak ada sesembahan kecuali

Engkau). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, irr if aif I Qidak

acla sesembahan kecuali Allah). Lafazh ini juga yung t.raupat pada

riwayat-riwayat lainnya.

ry, 
'i (fidak lama kemudian). Yakni kami belum lagi

bergantung dengan sesuatu hingga kami mendengar Nabi SAW telah

keluar. Maksudnya, peristiwa itu terjadi menjelang diutusnya Nabi

SAW.
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Catatan:

Pertama, menurut Ibnu At-Tin, apa yang didengar Sawad bin

Qarib dari jin adalah dari pengaruh pencurian pembicaraan malaikat.

Namun, dalam hal itu perlu ditinjau lebih lanjut. Adapun secara

zhahir, hal itu disebabkan dihalanginya mereka mencuri pembicaraan

para malaikat. Pandangan ini didukung riwayat Imam Bukhari pada

pembahasan tentang shalat. Lalu pada tafsir surah Al Jinn akan

disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, g 4 6 Pi:o n' 4* pt'oi
,j\ & ,,4.3 f '* t#"qr,J'.;ltjO.tIjt t;.;'a!,Cilr 9t*t f 4,
hiti>U y|b\,*-*iio n' ,P ,;t (Sesungguhnya Nabi SAW

ketika diutus, maka jin dicegah mencari pembicaraan malaikat.

Mereka pun bergerak ke timur dan ke barat mencari penyebab hal itu-

Ifingga merela melihat Nabi SAW shalat shubuh mengimami para

sahabatnya).

Kedua,Imam Bukhari sengaja menyebutkan hadits ini pada bab

"Isiamnya lJmat'', untuk mensinyalir riwayat dari Aisyah dan Thalhah

dari Umar, bahwa kisah ini menjadi sebab keislamannya. Abu Nu'aim

rnenyebutkan dalam kitab Ad-Dala'il, bahwa Abu Jahal menetapkan

100 ekor unta bagi yang membunuh Muhammad. Umar berkata, "Aku

berkata kepadanya, 'Wahai Abu Al Hakam, apakah itu jaminan yang

benar?' Dia menjawab, 'Benar'. Aku pun menyelipkan pedangku (di

pinggang) dan hendak menemui beliau SAW. Lalu aku melewati sapi

yang hendak disembelih. Aku pun berdiri memperhatikan mereka.

Tiba-tiba ada suara berseru dari kerongkongan sapi, 'Wahai keluarga

Dzarih, laki-laki yashih (berteriak), dengan bahasa fasih'." Umar

berkata, "Aku berkata dalam diriku, 'Sesungguhnya urusan ini, tidak

ada yang dimaksudkannya melainkan aku'." Dia berkata, "Aku masuk

menemui saudara perempuanku, dan ternyata di sisinya terdapat Sa'id

bin Zaid." Dia menyebutkan kisah tentang keislamannya secara

panjang iebar. Perhatikan penyebutan hadits Sa'id bin Zaid sesudah

ini --yakni hadits kelima pada bab di atas- sungguh terdapat

kesesuaian dengan kisah ini.
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'La-a 
Qatuh atau runtuh). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, 'infadhdha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Nu'aim di

kitab Al Mustalcraj disebutkan dengan kata 'infarua'. Adapun

maknanya tidak jauh berbeda.

Catatan:

Ibnu Ishaq menempatkan keislaman Umar setelatr bab "Hijrah

ke Habasyah" dan dia tidak menyebutkan bab "Bulan Terbelah".

Maka sikap Imam Bukhari berkonsekuensi batrwa keislaman Umar

te{adi pada hari-hari tersebut. Ibnu Ishaq menyebutkan dari jalur lain

bahwa keislaman Umar terjadi setelah hijrah Habasyah yang pertama.

4̂!l

36. Bulan Terbelah

& ytJ';rtrf*k JLiLi *; hr ,fr Iy / ,fi'*
.t #i.ir. fr?, e ;r:'fr)t it)G ,6'&;.'oi'{--i y

3868. Dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya penduduk

Makkah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan

tanda (bukti) kepada mereka. Beliau memperlihatkan kepada mereka

bulan menjadi dua belah. Hingga mereka melihat (bukit) Hira' di

antara keduanya."

f
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3869. Dari Abu Ma'mar, dari Abdullah RA, di berkata, "Bulan

terbelah dan kami bersama Nabi SAW di Mina. Beliau bersabda,

'Sal<sikanlafr'. Satu bagian bergerak menuju arah gunung."

Abu Adh-Dhuha berkata: Dari Masruq, dari Abdullah, "Terbelah

di Makkah."

Riwayat ini dinukil juga oleh Muhammad bin Muslim, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah.

'",fir 
rar tf 'ri:; hr

.a. c ). c/ c 2

ds CV dl olrl + f,/

*ty\';*::t
3870. Dari Abdullah bin Abbas RA, "Sesungguhnya bulan

terbelah pada zaman Rasulullah SAW."

.F)t'"6:;t i;ru ^:; 
ir ,r*t iut LL ;;

3871. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Bulan terbelah."

Keterangan Hadits:
(Bab bulan terbelah). Yakni pada masa Nabi SAW, sebagai

rnukjizat baginya. Pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian

telah disebutkan satu judul bab yang semakna dengan ini.

u;i'Oi (Dari Anas). Pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian ditambahkan, "Bahwa dia menceritakan kepada mereka."
'23';l'1 

;si lSrrurgguhnya penduduk Makkah). Ini termasuk

riwayat mursal sahabat. Sebab Anas tidak mengalami langsung

kisah ini. Kisah yang sama dinukil dari Ibnu Abbas padahal dia
juga tidak sempat menyaksikannya. Kemudian dinukil dari hadits
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Ibnu Mas'ud, Jubair bin Muth'im, dan Hudzaifah, mereka semua

sempat mengalaminya. Saya tidak melihat pada satu jalur pun bahwa

kejadian itu terjadi langsung sesudah permintaan kaum musyrikin,

kecuali dalam hadits Anas. Barangkali Anas mendengarnya dari Nabi

SAW.

Kemudian saya temukan pada sebagian jalur hadits Ibnu Abbas

dalam bentuk pertanyaan. Ibnu Abbas sendiri, meski tidak sempat

mengalami langsung peristiwa, tetapi dalam sebagian jalur haditsnya

terdapat asumsi, bahwa dia menerimanya dari Ibnu Mas'ud, seperti

akan saya sebutkan. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Ad-

Dala'il, melalui sanad yang lemah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 61;='t,

;,ft li:4'u i.1' t pt P ht,,;, l' ,)'yt dt3';4t
';;l.,iuri:jt:F ?ldt'i. ;ar:qJiijr j. ii,"\r1 f.tr'i. ,-rtitt l?
',ys'trJ(;i ,f i frt ut'* 6:b I ol,|&j y a' ,,).r (orang-

orang musyrik berlatmpul kepada Rasulullah SAW, diantara mereka

terdapat Al Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisyam, Al Ash bin

Wa'il, Al Aswad bin Al Muththalib, An-Nadhr bin Al Harits, dan lain-

lain. Mereka berkata, 'Apabila engkau benar, belahlah bulqn untuk

kami dua bagian'. Nabi memohon kepada Tuhannya, maka bulan pun

terbelah).

;fu {O"o belahan). Maksudnya dua bagian. Pada pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian disebutkan dari jalur Sa'id dan Syaiban

dari Qatadah tanpa lafazh ini. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur

yang sama dengan Imam Bukhari dari hadits Sa'id melalui Qatadah

dengan lafazh, i7 ft Oryt naftit lAetiau memperlihatkan kepada

mereka terbelahnya dua kali). Dia meriwayatkan juga dari Ma'mar

dari Qatadah seperti hadits Syaiban.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dimaksud terdapat dalam

Mushannaf Abdurrazzaq dengan lafazh, "Dua kali" jrga. Demikian

pula yang diriwayatkan dua Imam Ahmad dan Ishaq, dalam Musnad

masing-masing, dari Abdunazzaq. Namun, Imam Bukhari dan
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Muslim sepakat menukil dari riwayat Syu'bah dari Qatadah dengan

lafazh, "Dua bagian."

Al Baihaqi berkata, "Tiga murid Qatadah telah menukil dari

guru mereka dengan kalimat, 'Dua kali'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi terjadi perbedaan pada

setiap salah seorang mereka mengenai lafazh ini, sementara tidak ada

perbedaan pada riwayat Syu'bah, dan dia lebih hafal (ahli) daripada

mereka.

Tidak satu pun jalur-jalur hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan

kata, 'Dua kali', tetapi yang ada adalah 'dua bagian' atau 'dua belah'.

Demikian juga dalam hadits Ibnu Umar disebutkan 'dua belah'.

Dalam hadits Jubair bin Muth'im disebutkan 'dua bagian'. Padalafazh

lain darinya disebutkan, 4-"6;iv lterbelah dua). Lalu dalam salah

satu riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab

Ad-Dala'il disebutkarr, i:#'jJ (Maka jadilah dua bulan), dalam

lafazh lain disebutkm, t#a-r (dua belahan). Dalam riwayat Ath-

Thabarani dari hadits Ibnu Abbar, fubijs-, (Hingga mereka

melihat dua bagiannya).

Dalam prosa tentang sirah yang digubah syaikh kami Asy-

Syaikh Abu Al Fadhl disebutkan, "Bulan terbelah dua kali

berdasarkan tjma'." Sungguh saya tidak tahu siapa di antara ulama

yang memastikan bulan terbelah lebih dari satu kali di masa Nabi

SAW. Lalu tidak seorang pun di antara pensyarah kitab Shahih

Bukhari dan Muslim yang membahas persoalan ini. Namun, Ibnu

Qayyrm berkomentar tentang riwayat ini seraya berkata, "Lafazh
"marraat ' (kali) terkadang dimaksud adalah perbuatan dan terkadang

juga benda. Penggunaannya dengan makna pertama lebih banyak.

Diantara penggunaannya dengan makna kedua adalah hadits, 'Bulan

terbelah dua kali'. Masalah ini tersembunyi bagi sebagian orang

sehingga mereka mengklaim terbelahnya bulan terjadi dua kali. Tentu

saja hal ini termasuk perkara yang diketahui para ahli hadits dan
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sejarah sebagai suatu kesalahan. Sebab bulan tidak terbelah melainkan

hanya satu kali."

Al Imad bin Katsir berkata, "Riwayat yang menyebutkan

'marratain ' (dua kali) perlu ditinjau lebih lanjut. Barangkali maksud

periwayatan adalah 'firqatain '(dua bagian)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah pendapat yang lebih tepat

untuk memadukan riwayat-riwayatyang ada. Setelah itu saya meneliti

kembali prosa syaikh kami. Ternyata aku dapati mengandung

penakwilan di atas.

Maka jadilah dua bagian, satu bagian meninggi,

satu bagian lagi turun ke puncak gunung.

Itulah dua kali berdasarkan kesepakatan,

berdasarkan nash yang didengar secara mutawatir.

Dia menggabungkan antara 'dua bagian' dengan 'dua kali'.
Maka kemungkinan kalimat 'menurut kesepakatan' berkaitan dengan

peristiwa terbelahnya bulan itu sendiri, bukan bilangannya. Sementara

penukilan kesepakatan tentang terbelahnya bulan juga perlu ditinjau
kembali, seperti yang akan dijelaskan.

tJi$it- tiit o-L (Hingga mereka melihat [bukitJ Hira' di

antara keduanya). Yakni di antara kedua pecahan bulan itu. Kata
Hira' telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula turunnya

wahyu. Ia terletak di bagian kiri bagi mereka yang keluar dari Makkah
menuju Mina.

Hadits kedua pada bab ini dinukil dari Abdan, dari Abu Hamzah,

dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah RA.
Abu Hamzah adalah Muhammad bin Maimun As-Sukri Al Marwazi.
Kemudian pada sanad di atas disebutkan, "Dari Al A'masy, dari
Ibrahim", sedangkan dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Kasymihani
pada akhir bab ini dinukil melalui jalur lain dari Al A'masy, "Ibrahim
menceritakan kepada kami".
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i"
f *--..,ri * (Dari Abu Ma'mar).Inilah yang akurat. Dalam

riwayat Sa'dan bin Yahya dan Yahya bin Isa Ar-Ramli, "Dari A1

A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah." Riwayat ini dinukil oleh Ibnu

Mardawaih. Serupa dengannya dinukil Abu Nu'aim melalui jalur
gharib dari Syu'bah, "Dari Al A'masy''. Namun, yang akurat dari

Syu'bah 
-seperti 

akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir-
adalah dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Ibnu Umar. Kemudian
Imam Bukhari akan menukil riwayat mu'allaq bahwa Mujahid
meriwayatkannya dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud. Hanya Allah
yang tahu, apakah Mujahid mengutip hadits ini melalui dua jalur

ataukah riwayat yang menyebutkan 'Ibnu LJmar' merupakan

kekeliruan dari lafazh'Abu Ma'mar'.

f in i; (Dari Abdullah). Dia adalah Ibnu Mas'ud RA.

(Bulan terbelah dan

'-;A dJirt (Ketika kami bersama Nabi SAW di Mina, tiba-tiba bulan

terbelah). Hal ini tidak bertentangan dengan perkataan Anas bahwa

peristiwa itu terjadi di Makkah. Karena dia tidak menegaskan jika
Nabi SAW malam itu berada di Makkah. Kalaupun Anas menegaskan

demikian, maka Mina termasuk bagian Makkah, sehingga tidak
bertentangan.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Zir bin Hubaisy dari

trbnrr Mas'ud, dia berkata, l,JJl't'^i-1:i,'"i*.. ,;nt'i:.1 lAulan terbelah tli

Itlakkah maka aku melihatnya dua bagian). Hadits ini pun dipahami

sebagaimana yang telah saya kemukakan. Demikian juga yang

tercantum pada selain riwayat di atas. Lalu dalam riwayat Ibnu

Mardawaih terdapat penjelasan tentang maksudnya. Dia mengutip

melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, J'p|)l|, ,J ';ar'",F

f*, ,;\'1'ol'# **t &i it a' & i' (Butan terbetah pada
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masa Nabi SAW dan kami berada di Makkah, sebelum kami pindah ke
Madinah). Riwayat ini menjelaskan bahwa maksud penyebutan

'Makkah' adalah menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum
hijrah. Bisa saja peristiwa tersebut terjadi dan malam itu mereka
berada di Mina.

r.1d-3r,iui (B eti au b ers abda, " Saks ikanlah " ). y akicermati

peristiwa ini dengan menyaksikan langsung.

A-Ut A Jt*ti (Abu Adh-Dhuha berkata...). Ada

kemungkinan bagian ini merupakan sambungan dari kalimat, "Dari
Ibrahim". Sebab Abu Adh-Dhuha termasuk guru Al A'masy. Dengan
demikian Al A'masy mengutip hadits ini melalui dta sanad. Namun,
ada juga kemungkinan riwayat ini mu'allaq, dan inilah yang lebih
tepat. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dengan sanad yang
maushul dari Abu Awanah. Lalu kami menemukannya dalam kitab
Fawa'id Abu Thahir Adz-Dzuhali melalui jalur lain dari Abu Awanah.
Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitab Ad-Dala'rl dari Husyaim,
keduanya (yakni Abu Awanah dan Husyaim) sama-sama menukil dari
Al Mughirah, dari Abu Adh-Dhuha, melalui sanad seperti di atas,

dengan lafazh, jtJ? Uui {r)4 f n, e !, Jh W ,p ;riltpl
o e'# €t:Pi o$ ,;i!.st iytlp:A ,tzi; si i; €frV fi^,f-i,
u.*rp,,.i'ttbt # i: ri ,jd ,O:rb'it ngl, gutan terbetah pada

masa Rasulullah SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy berkata, 'Ini
adalah sihir yang dilakukan untuk kamu oleh putra Abu Kabsyah.
Perhatikanlah orang-orang yang ada dalam perjalanan. Jika mereka
memberitahukan kepada kamu bahwa mereka melihat sama seperti
yang kamu lihat niscaya dia benar'." Beliau berkata, "Tidak seorang
pun yang datang kepada mereka melainkan mengabarkan kepada
mereka akan kejadian itu".). Ini adalah redaksi menurut versi
Husyaim. Adapun redaksi Abu Awanah adalah, e:1--ri- tS;,'. j,lJt"g:-lt

;{ji a$r },*;bl'6tUl rttl,J'oy -yi (Bulan terbetah di Makkah
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-lalu disebutkan seperti tadi, hanya saia di dalamnya dikatakan-

Sesungguhnya Muhammad tidok mampu menyiltir semua orang).

# U:iei A.6:J (Riwayat ini dinukil juga oleh Muhammad bin

Muslim). Dia adalah Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi. Adapun

nama Ibnu Abi Najih adalah Abdullah, dan bapaknya adalah Yasar.

Maksud kalimat ini adalah Muhammad bin Ismail mengikuti Ibrahim

dalam riwayatnya dari Abu Ma'mar sehubungan dengan kalimat,
.Kejadian itu berlangsung di Makkah" bukan pada seluruh redaksi

hadits.

Untuk menggabungkan pemyataan Ibnu Mas'ud yang terkadang

rnengatakan 'di Mina' dan terkadang 'di Makkah' dapat ditempuh dua

cara. Pertama, rnemahami bahwa peristiwa itu berjadi dua kali, kalau

hal itu terbukti akurat. Kedua, memahami bahwa Nabi sAW berada di

Mina, sedangkan riwayat yang mengatakan 'di Makkah', tidak

bertentangan dengannya, karena mereka yang berada di Mina juga

berada di Makkah, bukan sebaliknya. Untuk memperkuat hal ini,

bahwa riwayat yang menyatakan di Mina diungkapkan dengan lafazh,

'dan kami di Mina', sementara riwayat yang menyatakan di Makkah

tidak menyebut 'dan kami' tapi hanya dikatakan, 'Bulan terbelah di

Makkah'. Maksudnya, peristiwa terbelahnya bulan terjadi ketika

mereka masih di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Dengan

demikian tertolaklah klaim Ad-Dawudi bahwa antara kedua berita itu

saling bertentangan.

lbnu Abi Najih meriwayatkan hadits itu dari Mujahid dari Abu

Ma'mar. Jalur ini dinukil secara maushul oleh Abdurcazzaq dalam

kitab Mzrshannaf-nya. Dari jalurnya juga dikutip A1 Baihaqi dalam

kitab Ad-Dala'il dari Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Muslim,

semuanya dari Ibnu Abi Najih, seperti sanad di atas, dengan lafazh,

ovJ-',e3t ,*ry"t * i: e y,,hL:S';ar',4rt gm mehhat

bulan terbelah menjadi dua belahan; satu belahan di atas Abu Qubais

dan satu belahan di atas Suwaida'." Suwaida' adalah salah satu

tempat di luar kota Makkah yang ada gunungnya.
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Perkataan Ibnu Mas'ud, 'Di atas Abu Qubais' dipahami bahwa

kemungkinan dia melihatnya saat berada di Mina, dimana dia

mungkin berada di tempat tinggi sehingga melihat puncak gunung

Abu Qubais, atau mungkin bulan terus terbelah hingga dia kembali ke

Makkah, lalu dia melihatnya demikian. Tapi kemungkinan ini cukup

sulit diterima.

Indikasi mayoritas riwayat menyatakan bahwa bulan terbelah

menjelang terbenam. Hal ini diperkuat sikap mereka yang mengaitkan

penglihatan dengan gunung. Ada juga kemungkinan peristiwa itu
berlangsung saat bulan baru terbit. Karena dalam sebagian riwayat

dikatakan kejadiannya berlangsung saat bulan purnama. Atau
penggunakan kata 'Abu Qubais' hanyalah perubahan yang terjadi dari

sebagian periwayat. Sebab maksudnya hanya menetapkan bulan

terlihat dua bagian. Satu bagian berada di atas salah suatu gunung dan

satu bagian lagi berada di gunung yang lain. Hal ini tidak pula

bertentangan dengan perkataan periwayat yang lain, "Aku melihat
gunung di antara kedua bagian bulan itu." Sebab bila satu bagian

berada di bagian kanan gunung dan satunya lagi berada di bagian

kirinya, niscaya sudah dapat dikatakan bahwa gunung berada di antara

keduanya. Gunu,ng manapun yang bulan berada di bagian kirinya atau

kanannya juga bisa dikatakan 'bulan berada di atasnya'.

Pada bagian tafsir surah Al Qamar akan disebutkan melalui jalur

lain dari Mujahid, il;l|t;i1*" &' & l' Jh e',y,1'r"at'Oat
rJli Sr rjt4Jr (Bulan terbelah dan kami bersama Rasulullah SAW.

Beliau bersabda, 'Sal<siknnlah, sal<silanlah'. " Riwayat ini tidak
menyebutkan tempat secara khusus. Ibnu Mardawaih

meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Mujahid dengan lafazh, "6::.3r

;iu.k';ir::k:, G ,J'F"<idtW:bUr *.pr) :.,t6r i'r .1ti .iiir
tbtlJt (Bulan terbelah. Allah SW berfirman, 'Telah dekat datangnya

Kiamat dan bulan terbelah'. Allah hendak menyatatkan; sebagaimana

Alat membelah bulan maka demikian juga Alat menjadikan Kiamat).
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/ ;'t :X iitt ,k lt )i,: oc: & W ';ar bt (Sesungguhnya

bulan terbelah pada masa Rasulullah SAW). Demikianlah Imam
Bukhari mengutipnya secara ringkas. Pada riwayat Abu Nu'aim
melalui jalur lain disebutkan , k u-ft d ,:# 'Jt ',lti ,$;at ;it "6f;t

,;it ,1,f i "ry 1Bula, terbelah menjadi dua belah (bagian).

Ibnu Mas'ud berkata, 'sungguh aku melihat bukit Hira' berada di
ailtara kedua belahan bulan itu'.). Keterangan ini sesuai dengan
riwayat pertama yangmenyebutkan bukit Hira'.

Mayoritas ahli fiIsafat mengingkari peristiwa terbelahnya bulan.
Mereka berdalih bahwa alam angkasa luar tidak dapat membelah dan
menyatu. Hal serupa mereka katakan sehubungan pembukaan pintu-
pintu langit pada malarn Isra'. Mereka mengingkari pula peristiwa-
peristiwa di hari Kiamat benrpa penggulungan matahari dan selainnya.

Jawabannya: Kalau mereka kafir, hendaklah lebih dahulu
mendiskusikan eksitensi agama Islam, dan setelah itu mereka
bergabung dengan orang-orang muslim yang mengingkari peristiwa-
peristiwa. Manakala seorang muslim menerima sebagiannya dan
menolak sebagian yang lain, niscaya te{adi pertentangan. Sungguh
tidak ada jalan untuk mengingkari apa yang ada dalam Al eur'an
tentang peristiwa di hari kiamat. Maka suatu konsekuensi logis bahwa
kejadian seperti itu bisa terjadi sebagai mukjizat Nabi Allah.

Para ulama terdahulu juga telah menjawab persoalan ini. Abu
Ishaq Az-Zajjaj berkata dalam kitab Ma'ani Al Qur'an, "Sebagian ahli
bid'ah yang sependapat dengan penentang agama ini, mengingkari
peristiwa itu, padahal tak ada ruang bagi akal untuk rnengingkarinya.
sebab bulan adalah makhluk (ciptaan) Allah. Dia melakukan apa yang
dikehendaki-Nya terhadapnya, sebagaimana Dia rnenggulungnya pada
hari kebangkitan dan menghancurkannya. Adapun perkataan sebagian
mereka, 'Seandainya benar terjadi, niscaya akan dinukil secara
ntutawatir dan semua penghuni bumi akan mengetahuinya, dan tidak
khusus diketahui penduduk Makkah'. Jawabannya, peristiwa itu
berlangsung di malam hari, saat itu kebanyakan manusia sedang tidur,
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pintu-pintu rumah terkunci, dan sedikit sekali orang yang senantiasa

memperhatikan keadaan langit. Bahkan hal serupa biasa kita saksikan,

terkadang bulan mengalami gerhana, atau muncul dilangit planet

besar, atau hal-hal lain yang berlangsung di malam hari, namun tidak
ada yang menyaksikannya kecuali segelintir orang. Demikian juga
peristiwa terbelahnya bulan. Ia adalah salah satu peristiwa luar biasa
yang te{adi di malam hari untuk kaum yang meminta dan

mengusulkannya. Maka selain mereka tidak memiliki kesiapan untuk
turut menyaksikannya. Kemungkinan juga posisi bulan saat itu berada
pada derajat yang hanya tampak di sebagian negeri dan tidak tampak
oleh yang lain. Sebagaimana gerhana kadang terjadi di suatu dan tidak
terlihat oleh kaum lain."

Al Khaththabi berkata, "Terbelahnya bulan merupakan peristiwa
luar biasa yang sangat besar, hampir-hampir semua mukjizat para nabi
tidak ada yang menyamainya. Karena peristiwa ini berlangsung di luar
angkasa yang berbeda dengan unsur fisika di bumi ini. Ia bukanlah
sesuatu yang mungkin dicapai dengan tipu daya. Oleh karena itu,
pembuktian kebenaran dengan peristiwa tersebut sangatlah jelas.

Namun, sebagian mereka mengingkarinya dan berkata, 'Bila peristiwa
itu benar te{adi niscaya tidak boleh tersembunyi bagi manusia secara

umum. Sebab ia adalah perkara yang lahir dari indra dan penglihatan.

Orang-orang bersekutu padanya dan mereka sangat antusias melihat
perkara aneh serta menukil semua yang diluar kebiasaan. Kalau
kejadian itu benar-benar ada, tentu akan diabadikan dalam kitab-kitab
ahli falak dan astronomi. Karena mereka tidak boleh sepakat
meninggalkan dan mengabaikannya, sementara peristiwa itu sangat
penting'. Jawaban bagi argumentasi ini bahwa peristiwa terbelahnya
bulan berada diluar perkara-perkara yang mereka sebutkan. Ia adalah

sesuatu yang dituntut orang-orang tertentu dan terjadi di malam hari.
Karena bulan tidak memiliki kekuasaan di siang hari. Sementara

sudah menjadi kebiasaan, pada malam hari kebanyakan manusia tidur
dan tinggal di dalam bangunan-bangunan. Bila ada yang kebetulan
berada di gurun atau tempat terbuka dan terjaga, mungkin saja saat itu
dia sibuk dengan sesuatu, seperti ngobrol dan sebagainya. Bahkan
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menjadi perkara yang sulit diterima, bila semua orang sengaja

mengawasi perjalanan bulan, seraya memandanginya terus menerus
tanpa pemah lalai. Mungkin saja peristiwa itu terjadi dan kebanyakan

manusia tidak menyadarinya. Hanya saja ia dilihat oleh mereka yang
sengaja melihatnya dan mengusulkan kejadiannya. Barangkali juga
kejadiannya hanya sesaat sekadar seseorang melihatnya."

Kemudian dia mengemukakan hikmah besar tentang faktor
penyebab mukjizat Muhammad SAW -selain Al Qur'an- tidak
mencapai tingkat mutawatir yang tidak diperselisihkan. Dia berkata
yang kesimpulannya; Sesungguhnya mukjizat setiap nabi bila terjadi
niscaya diikuti kebinasaan bagi mereka yang mendustakannya di
antara kaumnya. Sebab mereka telah bersekutu dalam mengetahuinya
secara indrawi. Sementara Nabi SAW diutus sebagai rahmat, maka
mukjizat yang beliau jadikan sebagai tantangan bersifat aqliyah
(rasio). Mukjizat tersebut menjadi khusus bagi kaum yang Nabi SAW
diutus dari kalangan mereka, karena mendapat kelebihan dalam hal
kecerdasan akal, dan kekuatan pemahaman. Sekiranya pengetahuan

tentang mukjizat itu diketahui oleh semua, tentu mereka yang
mendustakannya akan diazab dengan segera sebagaimana halnya
orang-orang yang terdahulu.

Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab Ad-Dala'il, sama seperti
pernyataan Al Khaththabi, hanya saja dia menambahkan, "Terutama
bila peristiwa luar biasa itu terjadi di negeri yang kebanyakan
penghuninya kafir dan meyakininya sebagai fenomena sihir serta

berusaha memadamkan cahaya Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini cukup bagus untuk
inereka yang bertanya tentang hikmah mengapa peristiwa ini hanya
dinukil oleh sebagian kecil sahabat. Adapun bagi mereka yang
menanyakan sebab sehingga para ahii astronomi tidak
menyebutkanya, maka jawabannya adalah; Tidak dinukil dari seorang
pun di antara mereka yang menafikannya. Fakta ini sudah cukup
rnenjadi argumentasi terhadap mereka. Hujjah hanya pada mereka
yang menetapkan bukan pada mereka yang menafikannya. Bahkan
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mereka yang menafikan dengan tegas masih tidak dapat dikedepankan

atas merek a yang menetapkannya secara tegas.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits tentang terbelahnya bulan

dinukil oleh sahabat dalam jumlah yang cukup banyak. Berita itu
dinukil dari mereka oleh para tabiin dalam jumlah yang sama. Dari
para tabiin dinukil kelompok yang sangat besar hingga sampai kepada

kita. Peristiwa ini didukung oleh ayat-ayat Al Qur'an. Maka tidak ada

lagi alasan bagi mereka yang mengingkarinya." Selanjutnya, dia

memberi jawaban yang mirip perkataan Al Khaththabi. Dia berkata,

"Bulan bisa saja muncul kepada suatu kaum sebelum terlihat oleh

kaum lain. Disamping itu, peristiwa tersebut tidak berlangsung dalam

waktu yang lama, apalagi tidak ada faktor-faktor tertentu yang

memotivasi setiap orang untuk melihatnya. Meski demikian,

penduduk Makkah mengirim utusan ke seluruh penjuru Makkah
menanyakan hal itu, maka para musafir datang mengabarkan bahwa

mereka melihatnya. Karena musafir (orang dalam perjalanan) biasa

berjalan di malam hari dengan bantuan sinar bulan. Oleh karena itu,
peristiwa ini tidak tersembunyi bagi mereka."

Imam Al Qurthubi berkata, "Faktor-faktor yang menyebabkan

seseorang tidak melihat kejadian ini 
-selama 

tidak dimaksudkan

untuk melihatnya- sangatlah banyak. Sangat mungkin Allah
memalingkan semua penduduk bumi untuk melihat bulan di saat itu,
supaya hanya dilihat penduduk Makkah, sebagaimana mereka

dikhususkan melihat sejumlah peristiwa luar biasa lainnya, lalu
mereka pun menyampaikannya kepada yang lain."

Menurut saya, pernyataan Al Qurthubi masih perlu dianalisa

lebih lanjut. Karena tidak dinukil dari seorang pun di seluruh penjuru

bumi, bahwa ia memperhatikan bulan saat itu, namun tidak melihat
peristiwa bulan terbelah. Jika ditemukan nukilan seperti ini, maka
jawaban Al Qurthubi cukup bagus. Akan tetapi, oleh karena yang

demikian tidak dinukil dari seorang pun, maka mencukupkan dengan
jawaban yang dikemukakan Al Khaththabi dan selainnya cukup jelas.
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Adapun ayat yang disinggung pada jawaban di atas adalah

firman Allah, *Telah deknt datangnya hari kiamat dan bulan

terbelah." Hanya saja sebagian ahli ilmu mengatakan, "Maksud

'bulan terbelah', yakni akan terbelah. Seperti firman Allah, 'Telah

datang perintah Allah', yakni akan datang. Maksud penggunakan kata

lampau untuk sesuafu yang akan datang adalah menegaskan dan

meyakinkan akan kejadiannya. Maka diungkapkan seperti sesuatu

yang telatr terjadi."

Namun pandangan yang dikemukakan jumhur ulama lebih

benar, seperti ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan selain

keduanya. Pandangan ini didukung ayat berikutnya, "Apabila mereka

melihat tanda-tanda (peristiwa luar biasa), niscaya mereka berpaling

seraya mengatakan; sihir yang terus menerus." Sungguh ayat ini
sangat tegas menyatakan bahwa maksud 'bulan terbelah' adalah

sesuatu yang telah terjadi. Karena orang-orang kafir tidak akan

berkata demikian di hari Kiamat nanti. Bila telah jelas perkataan itu
mereka ucapkan di dunia, maka peristiwa bulan terbelah telah terjadi

dan itulah yang dimaksud ayat dan dianggap sihir oleh orang-orang

musyrik. Apalagi peristiwa ini disebutkan dengan tegas dalam hadits

Ibnu Mas'ud seperti yang telah dikemukakan.

Imam Al Baihaqi menukil dalam kitab Awa'il Al Ba'ts Wa An-

Nusyur, dari Al Hulaimi, bahwa orang-orang mengatakan; maksud

firman Allah, 'Bulan terbelah' adalah 'akan terbelah'. Maka Al
Hulaimi berkata, "Jika benar demikian, maka ia telah terjadi di masa

kita ini. Aku pernah menyaksikan hilal di negeri Bukhara pada malam

ketiga terbelah menjadi dua bagian. Setiap satu bagian sama seperti

bentuk bulan malam keempat atau kelima. Kemudian masing-masing

pecahan itu bergabung dan mernbentuk buah limau hingga terbenam."

Beliau berkata pula, "sebagian orang yang saya percayai

mengabarkan kepadaku bahwa dia menyaksikan hal itu pada malam

yang lain."

Saya sangat heran dengan sikap Al Baihaqi, bagaimana dia

mengakui hal itu, padahal dia sendiri mengutip hadits Ibnu Mas'ud
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yang secara tegas menyatakan bahwa maksud ayat'bulan terbelah,
adalah kejadiannya di masa Nabi SAW. Al Baihaqi menukilnya
seperti itu dari Ibnu Mas'ud sehubungan dengan ayat,'Kiamat telah
dekat dan bulan terbelah', dia berkata, "Bulan telah terbelah pada
masa Rasulullah SAW." Kemudian dia mengutip hadits Ibnu Mas,ud,
"Telah berlalu tanda-tanda (kejadian luar biasa) seperti dukhan (asap),
Romawi, hantaman keras, dan bulan terbelah." Pembahasan hadits
terakhir ini akan dipaparkan pada bagian tafsir surah Ad-Dukhaan.

37. Hijrah Habasyah
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Aisyah berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Diperlihatkan kepodaku
negeri hijrah kalian memiliki pohon kurma di antara dua tempat
bebatuan hitam'."

Orang-orang pun hijrah ke arah Madinah dan mereka yang
tadinya hijrah ke Habasyah kembali ke Madinah. Dalam masalah ini
dinukil dari Abu Musa dan Asma' dari Nabi SAW.
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3872. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Ubaidillah bin Adi bin
Al Khiyar mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Al Miswar bin
Makhramah dan Abdunahman bin Al Aswad bin Yaguts berkata
kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk berbicara dengan

pamanmu Utsman tentang saudaranya Al Walid bin Uqbah. Dia
adalah orang paling banyak yang menyebabkan Utsman dihujat."
Ubaidillah berkata, "Aku berdiri menuju Utsman ketika dia keluar
untuk shalat. Aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku memiliki
keperluan kepadamu, dan ia adalah nasihat'. Dia berkata, 'Wahai
saudara, aku berlindung kepada Allah darimu'. Maka aku pun
meninggalkannya. Setelah shalat, aku duduk mendekat kepada Al
Miswar dan Ibnu Yaguts, lalu aku ceritakan kepada keduanya apa

yang aku katakan kepada Utsman, juga apa yang dia katakan

kepadaku. Keduanya berkata, 'Engkau telah menunaikan apa yang

menjadi kewajibanmu'. Ketika aku sedang duduk bersama keduanya,

tiba-tiba datang utusan Utsman kepadaku. Keduanya berkata
kepadaku, 'Sungguh Allah telah menimpakan cobaan kepadamu'. Aku
berangkat hingga masuk menemuinya. Dia berkata, 'Apakah
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nasihatmu yang engkau sebutkan tadi?"' Ubaidillah berkata, "Aku
mengucapkan syahadat kemudian berkata,'Sesungguhnya Allah
mengutus Muhammad dan menurunkan Al Kitab (Al Qur'an)
kepadanya. Engkau termasuk orang yang menyambut seruan Allah
dan Rasul-Nya serta beriman kepadanya. Engkau melakukan dua

hijrah pertama. Engkau menemai Rasulullah SAW dan melihat
petunjuknya. Namun, orang-orang telah banyak memperbincangkan

urusan Al Walid bin Uqbah. Sungguh kamu patut menegak'kan had

(hukuman) atasnya'. Dia berkata kepadaku, 'Wahai putra pamanku,

apakah engkau bertemu Rasulullah SAW?' Aku menjawab, 'Tidak!

Akan tetapi telah sampai kepadaku dari ilmunya sebagaimana yang

sampai kepada gadis-gadis dalam pingitannya'." Dia berkata,

"LJtsman mengucapkan syahadat kemudian berkata,'Sesungguhnya

Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran.

Dia menurunkan Al Kitab kepadanya. Aku termasuk orang-orang

yang menyambut untuk Allah dan Rasul-Nya. Aku beriman kepada

apa yang Muhammad SAW diutus karenanya. Aku juga melakukan

dua kali hijrah pertama (seperti engkau katakan). Dan aku menemani

Rasulullatr SAW serta membaiafirya. Demi Allah, aku tidak durhaka

kepadanya dan tidak memperdayanya hingga Allah mewafatkannya.

Kemudian Allah menggantikannya dengan Abu Bakar. Demi Allah,
aku tidak durhaka kepadanya dan tidak memperdayanya. Lalu

digantikan dengan lJmar, maka demi Allah aku tidak durhaka

kepadanya dan memperdayanya. Selanjutnya, aku diangkat menjadi

khalifah. Bukankah aku memiliki hak atas kamu seperti hak mereka

atasku?'." Dia berkata, "Benar!" IJtsman berkata, "Lalu ada apa

dengan desas desus yang sampai kepadaku dari kalian? Adapun yang

engkau sebutkan tentang urusan Al Walid bin Uqbah, sungguh kita
akan memprosesnya 

-insya 
Allah- secara benar." Dia berkata,

"I-Jtsman mendera Al Walid sebanyak 40 kali. Dia memerintahkan Ali
menderanya dan dia sendiri juga menderanya."

Yunus dan putra saudara Az-Zlfiri berkata, dai Az-Zuhi,
"Bukankah aku memiliki hak atas kalian seperti yang ada pada

mereka?"

25,4 - FATHUL BAARI

t-



Abu Abdillah berkata, '.Firman Allah ,Cobaan (bala.) dari
Tuhan kamu', yakni kesulitan yang menimpa kamu. Di tempat lain,
'cobaan (bala') adalah pengujian dan penyaringan. Maksud orang
yang aku timpakan cobaan (bala'), adalah orang yang aku keluarkan
apa yang ada padanya. Kata ,yablu, artinya menguji, mencoba.
Sedangkan kata 'mubtaliikum' artinya menguji kamu. Sedangkan
firman Allah, 'Pemberian (bala') yang agungl yakni nikmat-nikmat.
Kata 'bala" pada ayat ini berasal dat', 'ablaituhu', sedangkan pada
ayat sebelumnya berasal dan'ibtalaituhu'.,,

* i|* ?i oi ,ta"
A

dlll

lqt {i it y pt )ti trl,rlat *
3873. Dari Aisyah RA, sesungguhnya ummu Habibah dan

ummu Salamah menyebutkan gereja yang mereka Iihat di Habasyah,
di dalamnya terdapat gambar-gambar. Keduanya menceritakannya
kepada Nabi sAW, maka beliau bersabda, "sesungguhnya mereka itu,
apabila ada di antara mereka raki-raki shalih lalu meninggal, maka
mereka membangun masjid di atas kuburnya, dan membuat padanya
gambar-gambar tersebut. Mereka itu seburuk-buruk manusia di sisi
Allah pada hari Kiamat."
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3874. Dari Ummu Khalid binti Khalid, dia berkata, "Aku datang

dari negeri Habasyah dan saat itu aku adalah gadis kecil. Maka

Rasulullah SAW memakaikan baju yang bergambar kepadaku. Lalu

Rasulullah SAW mengusap gambar-gambar dengan tangannya seraya

mengucapkan,'sanoah... sanaah'. " Al Humaidi berkata, "Maknanya;

bagus... bagus..."
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3875. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Kami biasa memberi

salam kepada Nabi SAW saat beliau shalat, dan beliau pun menjawab

salam kami. Ketika kami kembali dari An-Najasyi, kami memberi

salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salam kami. Kami

berkata, 'Wahai Rasulullah, dahulu kami biasa memberi salam

kepadamu dan engkau membalasnya'. Beliau bersabda,

'sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan'." Aku berkata kepada

Ibrahim, "Bagaimana yang engkau lakukan?" Beliau mer4awab, "Aku

membalas dalam hatilru."
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3876. Dari Abu Musa RA, "Sampai kepada kami berita
keluarnya Nabi SAW ketika kami berada di Yaman. Kami pun

menaiki perahu, lalu kami didamparkan perahu kami ke An-Najasyi di
Habasyah. Di sana kami mendapati Ja'far bin Abu Thalib. Kami
tinggal bersamanya hingga kami datang bersama. Kedatangan kami
bertepatan ketika Nabi SAW menaklukkan Khaibar. Nabi SAW
bersabda, 'Untuk kalian wahai penumpang perahu dua hijrah'."

Keterangan Hadits

(Bab hijrah Habasyah). Maksudnya, hijrah kaum muslimin dari

Makkah ke negeri Habasyah. Hijrah ini terjadi dua kali. Para ahli
sejarah mengatakan bahwa hijarah yang terjadi pada bulan Rajab

tahun ke-5 kenabian. Mereka yang hijrah pertama terdiri dari 1l laki-
laki dan 4 wanita. Sebagian sumber mengatakan 2 wanita. Ada pula
yang mengatakan 12 laki-laki. Sebagian lagi mengatakan l0 laki-laki.
Mereka keluar sambil berjalan kaki menuju pesisir lalu menyewa
perahu dengan bayaran setengatr dinar.

Ibnu Ishaq menyebutkan latar belakang hijrah ini. Ketika Nabi
SAW melihat kaum musyrikin menyakiti para sahabatnya, maka
beliau tidak mampu mencegahnya, sehingga beliau bersabda kepada

mereka, 1,-s5 iur |H ,- gl&; li ,Yi l,*'&r fu zi;sur'ot

k ]tt JA:'4 #:r e\:) 6j ob ;.L*'e er U ;;ii ost,tj,

Ftl" ht ("sesungguhnya di Habasyah ada raja yang tak seorang

pun dizhalimi dalam pemerintahannya. Sekiranya kalian keluar
kepadanya hingga Allah menjadikan kelonggaran bagi kamu." Maka
orang pertama keluar di antara mereka adalah Utsman bin Affan
bersama istrinya Ruqayyah putri Rasulullah SAW.).

Ya'qub meriwayatkan dari Suffan dengan sanad yang sampai

kepada Anas, dia berkata , ,Unl;? F: rrl, litr op ,i,' J?) ob Ai
tti* ,Sut ,ra p ieilrldLk w: #$'.til ,ii uutii;r'.rrii
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bl'- *"r?6 U,S:t\ o* L1 .i,' (Berita keduanya (Utsman dan

istrinya) cukup lama tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai

akhirnya seorang wanita datang dan berkata kepadanya, 'Sungguh

aku melihat keduanya, dan Utsman telah membawa istrinya di atas

keledai'. Nabi SAW bersabda, 'Semoga Allah menemani keduanya,

sesungguhnya Wsman adalah orang pertama yang hijrah dengan

keluarganya, sesudah nabi Luth' .).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari sini diketahui alasan Imam

Bukhari mengawali bab ini dengan hadits Utsman.

Menurut Ibnu Ishaq, nama-nama mereka dari kaum lelaki adalah

Utsman bin Affan, Abdurrahman bin A:uf, Az-Zubair bin Al Awwam,
Abu Hudzaifah bin Utbah, Mush'ab bin Umair, Abu Salamah bin
Abdul Aswad, Utsman bin Mazh'un, Amir bin Rabi'ah, Suhail bin
Baidha', Abu Sabratr bin Abu Rahm Al Amiri. Sebagian

menggantinya dengan Hathib bin Amr Al Amiri. Dia berkata,

"Kesepuluh orang kaum muslimin inilah yang pertama-tama keluar
menuju Habasyah."

Ibnu Hisyam berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa

pemimpin mereka saat itu adalah Utsman bin Mazh'un." Adapun dari

kalangan wanita adalah; Ruqayyah binti Nabi SAW, Sahlah binti
Sahal (istri Abu Hudzaifah), IJmmu Salamah binti Abu Umayyah
(istri Abu Salamatr), dan Laila binti Abi Hatsmah (istri Amir bin
Rabi'ah).

Pernyataan Ibnu Ishaq disetujui Al Waqidi, tetapi dia

menambahkan dua orang lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Hathib

bin Amr. Padatral di awal pembicaraan Al Waqidi mengatakan jumlah

mereka adalah ll orang. Maka pendapat yang lebih benar adalah

perkataan Ibnu Ishaq. Hanya saja terjadi perbedaan tentang orang

yang kesebelas; apakah Abu Sabrah ataukah Hathib.

Sedangkan mengenai Ibnu Mas'ud, Ibnu Ishaq menegaskan

bahwa dia berada dalam kelompok hijrah yang kedua. Penegasan ini
didukung riwayat Ahmad melalui sanad yang ltasan dari Ibnu
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Mas'ud, dia berkata, 4';; c;;i e#t J\*,t iO h' * 
"1t 

A.

c;'o*tutr ; lt *3 /! erl n'F*':;i,x,i 1r 
i: '@r;)G6

U*'ti ,;i ;h o;k (Nabi SAW mengutus kami kepada An-Naiasyi

dan kami berjumlah sekitar 80 orang, di antara mereka terdapat

Abdullah bin Mas'ud, Jafar bin Abi Thalib, Abdullah bin Arfothah,
(Jtsman bin Mazh'un, dan Abu Musa Al Asy'ari). Lalu disebutkan

hadits selengkapnya.

Penyebutan Abu Musa dalam hadits ini menimbulkan

permasalahan tersendiri. Sebab keterangan dalam kitab Ash-Shahih

menyebutkan bahwa Abu Musa keluar dari negerinya bersama

sekelompok orang dengan maksud mendatangi Nabi SAW di

Madinah. Namun, mereka terdampar di negeri Habasyah, lalu datang

bersama Ja'far kepada Nabi SAW di Khaibar.

Akan tetapi kedua versi riwayat mungkin digabungkan bahwa

pada awalnya Abu Musa hrjrah ke Makkah dan masuk Islam, lalu

Nabi SAW mengutusnya bersama rombongan yang hijrah ke

Habasyah. Dari Habasyah ia kembali ke negeri kaumnya yang

berhadapan dengan Habasyah dari arah timur. Ketika sampai berita

bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya telah menetap di Madinah, dia

bersama muslimin lainnya diantara kaumnya bermaksud pergi ke

Madinah, tetapi angin dan ombak telah mengombang-ambingkan

mereka hingga terdampar di Habasyah. lni adalah sesuatu yang

mungkin terjadi, dan merupakan pendapat yang bisa menggabungkan

berbagai riwayat yang ada, sehingga patut dijadikan pedoman.

Atas dasar ini, perkataan Abu Musa Al Asy'ari, "Telah sampai

kepada kami berita keluarnya Nabi SAW", yakni ke Madinah, bukan

berarti berita pengutusan beliau SAW sebagai nabi. Dari sisi lain,

sangat mustahil bila berita diutusnya beliau sebagai nabi, tidak sampai

kepada Abu Musa melainkan setelah hampir 20 tahun. Kalaupun

dikatakan bahwa yang dimaksud adalah keluarnya Nabi SAW ke

Madinah, juga masih perlu ditambahkan adanya stabilitas dan rasa

aman dat'' para musuhnya atau hal-hal seperti itu. Jika tidak demikian,
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maka mustahil pula berita hijrah beliau SAW ke Madinah, tidak

sampai kepada Abu Musa melainkan setelah 6 tahun. Akan tetapi ada

kemungkinan keberadaan Abu Musa di Habasyah cukup lama karena

Ja'far masih menunggu izin dari Nabi SAW untuk datang ke Madinah.

Adapun nama Utsman bin Mazh'un juga telah disebutkan pada

kelompok mereka yang hijrah kedua, meskipun namanya telah

disebutkan pada kelompok yang pertama. Ibnu Ishaq dan Musa bin

Uqbah serta ahli sejarah lainnya menyebutkan bahwa kaum muslimin

di Habasyah mendapat berita tentang Islamnya penduduk Makkah.

Maka beberapa orang kembali 
-diantaranya 

Utsman bin Mazh'un-
ke Makkah, tetapi temyata berita tersebut tidak benar. Akhirnya

mereka kembali ke Habasyah dengan diikuti sekelompok kaum

muslimin. Inilah hijrah yang kedua ke Habasyah.

Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nama mereka yang turut dalam

hijrah yang kedua ke Habasyah, dan jumlahnya melebihi 80 orang.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, 'Mereka be{umlah 82 orang selain

wanita dan anak-anak." Namun, beliau ragu tentang Ammar bin Yasir,

apakah dia turut dalam hijrah ini, sehingga jumlatr mereka menjadi 83

orang, atau tidak? Sebagian mengatakan bahwa jumlah wanita yang

ikut hijrah saat itu adalah 18 orang.

'€.4 sri c.,-rl ,'Pt y lt' ,'p H' iU ,ax;oUai (Aisyah

berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Diperlihatknn kepadaku negeri hijrah
lmlian...'.'). Ini terjadi setelah hijrah yang kedua ke Habasyah

sebagaimana akan dijelaskan melalui sanad yang maushul pada bab

"Hijratr ke Madinah."

(Dari Abu Musa dan Asma'). Hadits Abu Musa akan disebutkan

pada akhir bab ini. Sedangkan hadits Asma' (yakni binti Umais) akan

dijelaskan pada pembahasan tentang perang Khaibar, dari Abu Burdah

bin Abi Mus4 dari bapaknya, 'gi:i f,g'i P ht ,tbUt Lf ,SX

1. ... . i t e t 2 
',s)b r :'i ?: qet # ti ,ri,i"i 'dtti -9t u"yt f ir 941u,

e!,J, Jt?r;W Li"it;ti u€ ui ,tz;; 
'lsampai 

kepada kami
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berita keluarnya Nabi SAW saat kami berada di Yaman -lalu
disebutkan hadits dan didalamnya- Asma' binti Umais masuk, dan

dia termasuk orang yang datang bersama kami menemui Hafshah.

Asma' hijrah bersama orang-orang yang hijrah ke Najasyi).

Selanjutnya, disebutkan kisah Al Walid bin Uqbah yang sudah

dikemukakan pada bab "Keutamaan Utsman" disertai penjelasannya.

Maksud pencantumannya pada bab ini terdapat pada perkataan

Utsman, "Aku melakukan dua hijrah yang awal." Maksudnya, hijrah

ke Habasyah, karena terdiri dari dua kali; pertama dan kedua. Adapun

hijrah ke Madinah hanya terjadi satu kali. Ada juga kemungkinan

maksud 'awal' di sini dinisbatkan kepada pribadi-pribadi yang hrjrah.

Karena mereka hijrah secara terpisah-pisah. Oleh sebab itu, dianggap

berulang kali. Diantara mereka yang pertama hijrah adalah Utsman.

*-Fs f *)b €i G.t: 'ni'Jg': 
(Yunus dan putra saudara Az-

Zuhri iuto.ro darf Az-Zuhri). Yunus yang dimaksud adalah Ibnu
Yazid. Sedangkan putra saudara Az-Zthi adalah Muhammad bin
Abdullah bin Muslim. Periwayat sesudah Az-Zuhi sama seperti

periwayat pada awal hadits.

Jalur periwayatan Yunus dikutip melalui sanad yang maushul

oleh lmam Bukhari pada bab "Keutamaan LJtsman." Sedangkan jalur
periwayatan putra saudara Az-Zuhri dinukil melalui sanad yang
maushul oleh Qasim bin Ashbagh dalam Mushannaf-nya. Sedangkan

dari jalurnya telah dinukil Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya At-Tamhid,

yaitu dengan redaksi yang sama seperti yang dikutip Imam Bukhari
secara mu'allaq. Riwayat mu'allaq dari kedua periwayat ini dan

penafsiran sesudahnya hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli.

..1f::;r'f",ttS,1' + ii',:ri (Abu Abdiilah berkata, "Cobaan

[bala'] dari Tuhan kamu...). Bagian ini juga tercantum pada riwayat
Al Mustamli. Imam Bukhari menyebutkan penafsiran ini untuk

menjelaskan lafazh hadits, irr 3>tr ir |tj lsurgguh Allah telah

menimpakan cobaan kepadamu), yakni ujian. Oleh karena itu, Imam

Bukhari berkata, "Ia berasal dari kata 'balautultu', yakni jika aku

FATHUL BAARI - 26I



mengeluarkan apa yang ada padanya." Kemudian dia memperkuat
dengan perkataannya, "Nablu, yakni kami menguji, dan mubtaliikum,
yakni kami menguji kamu." Selanjutnya, dia memperluas bahasan dan

berkata, "Adapun maksud, "e'$i',t;\ (Cobaan-cobaan yang

besar dari Tuhanmu), adalah nikmat. Ia berasal dari kata 'ablaituhu'
artinya aku memberinya nikmat, sedangkan yang pertama berasal dari
kata 'ibtalaituhu', artinya aku mengujinya." Semua pernyataan ini
dikutip dari perkataan Abu Llbaidah di berbagai tempat dalam
kitabnya Al Majaz.

Ringkasnya, kata balaa' termasuk kata yang memiliki makna
saling berlawanan. Terkadang digunakan dengan arti nikmat, adzab,
dan ujian. Semua makna ini digunakan dalam Al Qur'an. Firman
Allah, t:.-.J-iiil,;. lcotaan yang baik), artinya adalah nikmat dan

pemberian. Sedangkan firman-Nya, "# ill;. lCoUoan yang bes ar),

bisa berarti adzab, dan bisa juga ujian. Demikian juga firman-Nya
dalam surah Muhammad l47l ayat 31, ,3JiG:At'& ,p'€J,ri53
i-lu.!a6 (Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu

agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di
antara knmu).Kata ibtila ' juga bisa bermakna adzab atau ujian.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Aisyah RA,
"Sesungguhnya Ummu Salamah dan [Jmmu Habibah menyebutkan
gereja yang mereka lihat di Habasyah". LJmmu Salamah mengikuti
hijrah yang pertama ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah bin
Abdul Asad. Adapun Ummu Habibah (putri Abu Sufyan) mengikuti
hijrah ke Habasyah yang kedua bersama suaminya Ubaidillah bin
Jahsy, dan suaminya meninggal di sana. Sebagian mengatakan bahwa
dia kembali memeluk agama Nasrani. Kemudian ummu Habibah
dinikahi Nabi sAW sepeninggal suaminya. Hadits ini telah dijelaskan
pada pembahasan tentang jenazah.

Hadits ketiga adalah hadits Ummu Khalid binti Khalid, yakni
Ibnu Sa'id bin Al Ash bin umayyah. Bapaknya termasuk di antara
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mereka yang hijrah ke Habasyah yang kedua. Dia mendapatkan anak

di negeri tersebut dan diberi nama Amah serta nama panggilan Ummu
Khalid. Ibunya adalah Umaimah -atau Humainah- binti Khalaf Al
Khuza'iyah.

Hadits yang ketiga ini dinukil Imam Bukhari dari Al Humaidi,
dari Sufyan, dari Ishaq bin Sa'id As-Sa'idi, dari bapaknya, dari Ummu
Khalid binti Khalid. Adapun Ishaq bin Sa'id As-Sa'idi adalah Ibnu
Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash. Kakek bapaknya, Sa'id bin Al Ash
bin Sa'id bin Al Ash adalah putra paman Ummu Khalid (periwayat

hadits ini). Penjelasan lebih lanjut bagi hadits ini akan dipaparkan
pada pembahasan tentang pakaian.

Hadits keempat adalah hadits Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud.
Adapun Sulaiman yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah Al
A'masy.

/r;rlt * n 
g4 W (Ketika kami kembati dari An-Najasyi).

Pada pembahasan yang lalu saya telah ketengahkan hadits Ibnu
Mas'ud yang dinukil Imam Ahmad, bahwa dia termasuk orang yang

hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua. Adapun penjelasan hadits
ini telah diulas secara tuntas pada akhir pembatrasan tentang shalat. Di
tempat tersebut saya jelaskan bahwa kembalinya Ibnu Mas'ud dari
Habasyah, disebabkan berita yang didengar kaum muslimin di sana,

bahwa Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Mereka pun sampai di
Makkah sebanyak 30 orang. Ibnu Mas'ud sampai di Madinah pada

saat Nabi SAW bersiap-siap menuju perang Badar. Dari nama-nama

mereka yang hijrah ke Habasyah pada gelombang pertama diketahui
kekeliruan mereka yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud ikut dalam

hijrah tersebut. Bahkan yang benar, dia ikut pada kelompok yang

kedua.
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Hadits kelima adalah hadits Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata,

"Sampai berita kepada knmi tentang keluarnya Nabi SAW', yakni

diutusnya beliau SAW sebagai nabi.r

$u|F (Dan kami berada di Yaman). Yakni di negeri kaum

mereka.

ry q; (Kami menaiki perahu). Maksudnya, untuk membawa

kami ke Makkah.

'"-1t;,'it ,;iry (Gii6 1Xr*i didamparkan oleh perahu kami

kepada An-Najasyi). Seakan-akan angin bertiup kencang sehingga

mereka tidak mampu mengendalikan arah perahu, sampai angin

tersebut membawa mereka ke negeri Habasyah.

164a4lJr Stis-pi &,&iyht,)b',;t Sui lNati s,tw
bersabda, "Bagi knmu wahai penumpang perahu dua hijrah"). Hadits
ini akan disebutkan pada pembahasan tentang perang Khaibar secara

panjang lebar. Di sana akan dijelaskan bahwa bagian akhir ini
sesungguhnya berasal dari hadits Asma' binti Umais, seperti saya

jelaskan pada awal bab ini.

Catatan:

Negeri Habasyah terletak di bagian barat negeri Yaman dengan
jarak yang sangat jauh. Mereka terdiri dari berbagai suku dan ras.

Semua kelompok di Sudan tunduk dan taat kepada raja Habasyah.

Dahulu para raja tersebut diberi gelar An-Najasy. Adapun sekarang

mereka disebut Al Hathiy. Konon mereka berasal dari keturunan

Habsy bin Kusy bin Ham. Ibnu Duraid berkata, "Bentuk jamak dari
kata Habasy adalah Ahbusy. Adapun kata Habasyah dibentuk tanpa

mengikuti kaidah yang berlaku. Sebagian juga mengatakan Habsyan

' Pada pembahasan yang lalu penulis (Ibnu Hajar) cenderung menguatkan pendapat
yang mengatakan makna 'keluarnya Nabi SAW' dalam hadits ini bukan
pengutusannya sebagai nabi, akan tetapi keluarnya beliau SAW dalam rangka hijrah
ke Madinah. 

-Penerj.
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dan sebagian lagi Ahbusy. Makna asal kata At-Tahbisy adalah Ar
Tajmi' (berkumpul).

38. Kematian An-Najasyi

'y *t *\t *',4t,Suu hr q*, /re c:w'*
'€-i j tji Gp ,d.t,|y; i;t ,>,c :';t3t i6

.'^;Li
3877. Dari Atha', dari Jabir RA, .Nabi SAW bersabda ketika

An-Najasyi meninggal dunia, 'Telah meninggal hari ini seorang laki-
laki shalih. Berdirilah dan shalatlah atas saudara kalian
Ashltamalt'. "

*\t ,k !t'",; ol LtLlnt qr"G.,A\il' 1" / /,c *"';it r,i5i,iitrrtA le#t'ei e.b *)
.96' ,i;6t

3878. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari RA, bahwa Nabi
sAw menshalati Ashhamah An-Najasyi. Beliau membuat kami
bershaf di belakangnya. Maka aku berada di shaf kedua atau ketiga.

*t y h' ,& ,pt'oit:i:rhr oyra' *,, i 4c ;
. uLtt;* A)i Ca'ri * K,:qdr a:;,bi ;,

3879. Dari Jabir bin Abdullah RA, ,.Sesungguhnya Nabi SAW
menshalati Ashhamah An-Najasyi. Beliau bertakbir empat kali
atasnya."

4
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Riwayat ini dinukil juga oleh Abdushamad.

.; i,r 'f1 e;j s.i ;:i ,$it ;b #:)t* ; * ,rj f
'.?t* eAt&,;; *ty\t -A;nt JyrLi*;i

.F>1 rr' ilj";t :)$j,aa.o" olt i;t et*Jl
3880. Dari Abu ,uru** Uir, 

'eUauoufr-- 
aur, ;;, Al

Musayyib, bahwa Abu Hurairah RA mengabarkan kepada keduanya,

"sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan berita kematian An-

Najasyi, penguasa Habasyah pada hari dia meninggal dunia. Beliau

bersabda, 'Mohonlah ampunan untuk saudara kalian'."

*r'Jy, oiVpi & ir 'q.r;;;^ tili #it i * ,r
.6,i 3'r* ji,j;!r €*,e &3*\'it"
3881. Dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Abu Hurairah RA

mengabarkan kepada mereka, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

mengatur mereka dalam shaf di Mushalla. Lalu beliau menshalatinya

dan bertakbir empat kali."

Keterangan Hadits:

(Bab lcematian An-Najasyi). Pada pembahasan tentang jenazah

telah disebutkan namanya dan nama bapaknya. An-Najasyi adalah

gelar bagi ruja-raja Habasyatr. Menurut Ibnu At-Tin, huruf ya' ymtg

berada di akhir kata 'An-Najasyr' berbaris sukun. Maksudnya, huruf
tersebut adalah pembentuk dasar kata bukan sebagai tambahan untuk

menunjukkan penisbatan. Para ulama selainnya memberi tanda tasydid

(ganda) pada huruf ya' tersebut. Sementara Ibnu Dihyah

meriwayatkan baris kasrah pada huruf nun (yal<ri An-Nijasyi).
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Imam Bukhari menyebutkan kematian An-Najasyi di tempat ini
sekadar perluasan pembahasan, karena kaum muslimin hijrah
kepadanya. Dia meninggal pada tahun ke-9 setelah hijrah menurut
kebanyakan ulama. Pendapat lain mengatakan tahun ke-8 sebelum

pembebasan kota Makkah. Pandangan ini disebutkan Al Baihaqi
dalam kitab Dala'il An-Nubuwwah.

Timbul pertanyaan mengenai sikap Imam Bukhari yang tidak
membuat bab yang menjelaskan keislamannya (padahal di sini adalah

tempat untuk itu), tapi justru membuat bab yang menjelaskan
kematiannya. Sementara dia meninggal lama sesudah itu. Jawabannya,

bahwa Imam Bukhari tidak menemukan hadits mengenai kisah sifat
keislamannya. Namun, dia hanya menemukan hadits yang
menunjukkan keislaman An-Najasyi berkaitan dengan kematiannya.
Maka dia membuat judul bab seperti di atas untuk dijadikan landasan

bahwa perbuatan Nabi SAW yang menshalatinya menunjukkannya
telah memeluk Islam.

"^fr,-ri'$+i *b t.J*ii (Shalatlah atas saudara kalian

Ashhamah). Pada pembahasan tentang jenazah telah disebutkan cara
pelafalan namanya dan perbedaan tentangnya. Dikatakan pula bahwa
sebagian menyebutnya'Askhamah'.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Jabir yang dinukil
melalui dua jalur. Pada jalur kedua dikatakan Abdushamad (yakni
Ibnu Abdul Warits) mengikuti Yazid bin Harun dalam
meriwayatkannya dari Salim bin Hayyan. Adapun mereka yang
menukil riwayat Abdushamad secara maushul telah disebutkan pada
pembahasan tentang j enazah.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah yang dinukil juga
melalui dua jalur. Pada jalur kedua dinukil melalui Sa'id bin Al
Musayyab. Namun, dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dan
Abu Salamah bin Abdunahman." Tapi tambahan ini tidak diikuti
siapapun dan juga tidak disebutkan Imam Muslim pada sanad hadits
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di atas. Hadits Jabir dan Abu Hurairah telah dijelaskan pada

pembahasan tentang j enaz ah.

39. Sumpah Kaum Musyrikin Untuk Membinasakan Nabi SAW

Cz'Ft*
t.
- c. - al!>a-r

), ;;;i6 'i6 
& Ir 'eb:r;;,; 

"'j 
c

A.c.,;i- -li,r ,t.i, 
"ol- 

t:ri. Ai l:i;tii'E
.;SJt * ti|w

3882. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda ketika bermaksud menuju Hunain, 'Tempat singgah kita

besok -insya Allah- di Khaif bani Kinanah dimana mereka

bersumpah di atas kehtfuran'."

Keteranpan Hadits:

(Bab sumpah kaum musy'ikin untuk membinasakan Nabi SAln.
Kejadian itu berlangsung pada awal bulan Muharram tahun ke-7

setelah kenabian. Adapun An-Najasyi telah menyiapkan Ja'far dan

orang-orang bersamanya. Lalu mereka tiba dan Nabi SAW di Khaibar
pada bulan Shafar tahun yang sama. Barangkali An-Najasyi
meninggal setelah menyiapkan mereka. Dalam kitab Ad-Dala'il karya

Al Baihaqi disebutkan bahwa dia meninggal sebelum pembebasan

kota Makkatr. Pendapat ini nampaknya lebih tepat.

Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, dan para pemerhati peperangan

Nabi SAW berkata, "Ketika orang-orang Quraisy melihat para sahabat

pindatr ke suatu negeri (Habasyah) dan mendapat keamanan, lalu
Umar menyatakan masuk Islam, serta Islam semakin populer diantara

kabilah-kabilah Arab, maka mereka sepakat untuk membunuh

Rasulullah SAW. Kesepakatan ini sampai di telinga Abu Thalib, maka

dia mengumpulkan bani Hasyim dan bani Al Muththalib. Mereka
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memasukkan Rasulullah SAW di lingkungan mereka dan mencegah

siapa saja yang ingin membunuhnya. Anggota kedua kelompok ini
menyambut seruan Abu Thalib. Bahkan mereka yang masih kafir pun

menyambutnya dan melakukannya atas dasar fanatisme jahiliyah.

Ketika kaum Quraisy melihat respon tersebut, mereka sepakat menulis
satu perjanjian dengan bani Hasyim dan bani Al Muththalib, bahwa
mereka tidak akan berinteraksi dengan kedua kelompok itu, dan tidak
akan melakukan hubungan pernikahan, hingga bersedia menyerahkan

Rasulullah kepada mereka. Kaum Quraisy melakukan rencana ini dan

menempelkan teks pe{anjian tersebut di Ka'bah. Penulis perjanjian

adalah Manshur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim bin Abdu Manaf
bin Abdu Ad-Dar bin Qushay. Akibatnya, jari-jari tangannya menjadi
lumpuh. Sumber lain mengatakan penulisnya adalah An-Nadhr bin Al
Harits. Ada pula yang mengatakan Thalhah bin Abi Thalhah Al
Abdari."

Ibnu Ishaq berkata, "Bani Hasyim dan bani Al Muththalib
berkumpul semuanya di tempat Abu Thalib kecuali Abu Lahab yang

tetap berada di pihak Quraisy. Dikatakan, awal pemboikotan
(embargo) adalah bulan Muharram tahun ke-7 sesudah kenabian."

Ibnu Isha{ berkata, "Mereka berada dalam kondisi demikian
selama dua atau tiga tahun." Menurut Musa bin Uqbah, mereka

mengalami pemboikotan selama tiga tatrun. Akhirnya, mereka

merasakan kesulitan dan tidak mendapat pasokan makanan kecuali
secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kaum Quraisy menyakiti siapa
yang hendak mengetahui keadaan mereka. Namun, sebagian kaum

Quraisy mengirim sedikit bahan makanan kepada kerabat-kerabat
mereka.

Pemboikotan ini akhirnya berakhir setelah sekelompok Quraisy
membatalkan kesepakatan dengan merusak dokumen pe{anjian.
Pemerakarsa kebijakan ini adalah Hisyam bin Amr bin Al Harits Al
Amiri. Konon ibu daripada bapaknya diperistri Hasyim bin Abdi
Manaf sebelum dinikahi kakeknya. Dia (Hisyam bin Amr) biasa
melakukan hubungan dengan mereka ketika berada di tempat
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pemboikotan. Langkah pertama yang ditempuh Hisyam adalah pergi

kepada Zuhair bin Abi Umayyah yang juga memiliki hubungan

kerabat dengan bani Al Muththalib, karena ibunya adalah Atikah putri
Abdul Muththalib. Hisyam menyampaikan idenya kepada Zuhair yang

langsung disetujuinya. Setelah itu, keduanya pergi menemui Al
Muth'im bin Adi dan Zam'ah bin Al Aswad. Akhirnya, mereka

sepakat mewujudkan rencana Hisyam.

Ketika mereka duduk-duduk di Hijr, mereka pun membahas

masalah pemboikotan seraya mengingkarinya dan sepakat

membatalkannya. Abu Jahal berkomentar, "lni adalah urusan yang

ditetapkan di malam hari." Pada akhimya, mereka mengeluarkan teks

perjanjian, lalu menyobeknya dan membatalkan isinya.

Menurut Ibnu Hisyam, mereka mendapati rayap-rayap telah
memakan semua teks pe{anjian itu, kecuali nama Allah. Adapun Ibnu
Ishaq, Musa bin Uqbah, dan Urwah justru menyebutkan sebaliknya.
Menurut mereka, rayap-rayap tidak meninggalkan satupun tulisan
nama Allah. Adapun yang tersisa hanyalatr kezhaliman dan pemutusan

hubungan kekeluargaan.

Al Waqidi menyebutkan batrwa mereka keluar dari pemboikotan

tahun ke-10 sesudah kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Abu
Thalib meninggal dunia tidak lama sesudah pemboikotan dicabut.

Ibnu Ishaq menambahkan, "Abu Thalib dan Khajidah meninggal
pada tahun yang sama." Kaum Quraisy melakukan tindakan-tindakan
terhadap Rasulullatr yang belum pernatr mereka lakukan pada masa

hidup Abu Thalib.

Oleh karena Imam Bukhari tidak menemukan satupun hadits
yang memenuhi kriterianya berkenaan dengan kisatr tersebut, maka
dia cukup menyebut hadits Abu Hurairah, karena di dalamnya terdapat

asal kisah. Apa yang disebutkan para pemerhati peperangan Nabi
SAW, hanya berkedudukan sebagai penjelasan kalimat, 'Mereka
bersumpatr di atas kekafiran."
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-ii,r ,r- br ri dp,# srri'* ;;"'t y iu' ,p i' iil j,;

.-Kt * t#,uS * UY e.*r(Rasulullah SAW bersabda ketika

hendak menuju Hunain, "Tempat singgah kita besok -insya Allah
ta'ala- di Khaif bani Kinanah, dimana mereka bersumpah di atas

kekufuran".). Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Pada

pembahasan tentang haji telah disebutkan dari Syu'aib, dari Ibnu

Syihab Az-Zlhi, melalui sanad yang sama , 
'&. 

?ti '51)i j> 'Ju

(Beliau bersabda kettka hendak datang ke Makkah). Pernyataan ini
tidak bertentangan dengan keterangan pada bab di atas. Karena

kemungkinan beliau mengucapkannya ketika hendak masuk Makkah

untuk membebaskannya. Pada saat itu pula beliau melakukan perang

Hunain.

Akan tetapi disebutkan juga dari Syu'aib, dair Az-Ztthri dengan

tafazh, t*u ,* ,4'$t /, it;- 9te *t y a' ,rp yt J:;a J,3

tis-i (Rasulullah saw bersabda pada keesokan hari raya kurban dan

beliau berada di Mina, 'Kita akan singgah besok... '.). Makna zhahir
hadits ini menyatakan bahwa Nabi SAW mengucapkannya pada saat

haji Wada'. Dengan demikian, lafazhpada riwayat Al Auza'i, t)l k
13i|:ji (Ketika hendak datang ke Makkah;, dipahami dengan arti

berangkat dari Mina menuju Makkah untuk thawaf Wada'. Namun,

ada kemungkinan juga beliau SAW mengucapkan sabdanya ini lebih

dari satu kali. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada

pembebasan kota Makkah dalam pembatrasan tentang peperangan.

40. Kisah Abu Thalib

*hr J*"',4.i6 ir hr

i :Ju ,:as'aX-'r'db;; ok
'/y:it y i ,/a,,t
z.9z c z z o.o-i . ',1,!*L f '*1 t1 :pL's

,*t
t (,'.
4Jt,
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.)$ qJ*-!i lr3tt eo6.l ui.t';1s ,)6 q SW q.

3883. Dari Al Abbas RA, dia berkata kepada Nabi SAW, "Apa
yang dapat engkau berikan kepada pamanmu. Sesungguhnya dia
menjagamu dan marah untuk membelamu." Beliau SAW bersabda,

"Dia berada pada air setinggi mata kaki dari neraka. Kalau bukan

karena aku, niscaya dia berada di bagian neraka yang paling bawah."

Ut * y;iu1r,^r;; il tG riLi y,i"* ,-:!r ;t *
i' vi u\o'# r qi,iG -F l;yr'{"-3 yit J-
r:i u :z/i eri U. :tiz3 ,W t jui .,i,r * U:t:'u;i"^ts
;r jC & i*t';*r;Ci **V|*'1 ,ly
,*i y\, *'";t,i6 #' * * e,*',)7k',;
ol ry-",T r ,j',fl.tn q'-J;i .i; 'if'l 6 ,U't#\
'4H '# t; x'q ;j j:i gt ft u-s;fi,r1.riu-

1t>gi u €q ) eUI) *tt q*z+ir qc*i
3884. Dari Ibnu Al Musayyab, dari bapaknya, "sesungguhnya

ketika Abu Thalib akan meninggal, Nabi SAW masuk kepadanya

-{an Abu Jatral ada di sampingnya- lalu bersabda, 'Wahai paman,
ucapkanlah; laa ilaaha illallaah. Satu knlimat yang aku jadikan
pembelaan untulonu di sisi Allah'. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi
Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, engkau tidak suka millah
(agama) Abdul Muththalib?' Keduanya terus menerus berbicara
dengannya hingga ucapan terakhir yang dia katakan pada mereka, 'Di
atas millatr Abdul Muththalib'. Nabi SAW bersabda, 'sungguh aku
akan memohonkan ampunan untuhnu, selama aku belum dilarang
melakukannya'.L-alu turunlah ayat,'Tidak patut bagi nabi dan orang-
orang beriman, memohon ampunan keyada orang-orang musyrik
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meskipun mereka kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa

mereka itu adalah penghuni jahim (neraka) '. " (Qs. At-Taubah [9]:
113) dan turun juga ayat, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat

memberi petunjuk kepada orang yang lcamu kasihi." (Qs. Al Qashahs

[28]: s6)

*t*bt.u 4t--'^fta
-, 

L-iL.s z--,tdt i'.1 Ari^,(, .e lt- 9.

?nt oar"Gr:g
, lo-

I Ir-, :l .,-e
- tJ' t),.

* a,Jut t!. t,c .-:.
aao o.\:-e f tj

.i"::,#.f { )6'qrw
3885. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, sesungguhnya dia

mendengar Nabi SAW -ketika disebut disisinya pamannya-
bersabda, "Mudah-mudahan bermamfaat baginya syafaatku di hari
Kiamat sehingga ditempatkan pada air nereka yang tingginya
mencapai kedua mata kakinya,lalu otaknya mendidih karenanya."

Keterangan Hadits:

(Bab kisaih Abu Thalib). Namanya menurut semua ahli ilmu
adalah Abdi Manaf. Adapun mereka yang mengatakan Imran berarti

telah menyalahi pendapat yang umum bahkan dianggap batil. Ibnu

Taimiyah menukil dalam kitabnya Ar-Radd Ala Ar-Rafidhr, "Sebagian

pengikut Rafidhah mengatakan bahwa firman Allah, iii ,uli'-br irr L1

ot)s Jii et;.|JIi 
gfi (Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh,

keluarga lbrahim, dan keluarga Imran). dimana keluarga Imran

adalah keluarga Abu Thalib." Menurut mereka, nama Abu Thalib
adalah Imran, tetapi dia masyhur dengan nama panggilannya.

Abu Thalib adalah saudara Abdullah (bapaknya Rasulullah

SAW). Oleh karena itu, Abdul Muththalib menitipkan beliau SAW
kepada Abu Thalib, dan dia pun merawatnya hingga dewasa. Bahkan

Abu Thalib terus menolong beliau SAW setelah diangkat menjadi
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nabi hingga dia meninggal dunia. Di atas sudah kami sebutkan bahwa

Abu Thalib meninggal tidak lama setelah mereka keluar dari

pemboikotan. Kejadiannya berlangsung di akhir tahun ke-10 sesudah

kenabian.

Abu Thalib senantiasa membela Nabi SAW dan mencegah

segala yang menyakitinya. Meski demikian, dia tetap komitmen dalam

agama kaumnya. Pada pembahasan yang lalu, kami sebutkan hadits

Ibnu Mas'ud, "Adapun Rasulullah saw dilindungi Allah SWT dengan

perantara pamannya." Berita-berita tentang perlindungan Abu Thalib

dan pembelaannya terhadap Nabi SAW cukup masyhur. Di antara

syairnya yang masyhur mengenai hal itu adalah:

Demi Allah, mereka semua tak akan sampai kepadamu.

Hingga aku terkubur di dalam tanah.

Bait lain syair ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang

memohon hujan. Hadits Ibnu Abbas pada bab ini turut

mendukungnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Al Abbas bin Abdul Muththalib yang dinukil
dari Musaddad, dari Yahya, dari Suffan, dari Abdul Malik, dari

Abdullah bin Al Harits. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al
Qaththan. Suffan adalah Ats-Tsauri. Abdul Malik adalah Ibnu Umair.
Abdullah bin Al Harits adalah Ibnu Naufal bin Al Harits bin Abdul
Muththalib. Sedangkan Abbas adalah paman kakeknya.

,..'o-:& t'*i uj (Apa yang dapat engkau berikan kepada

pamanmu). Yalsf Abu Thalib.
-eli;;- o'k lOio memeliharamu). Kata'yahuuthu' berasal dari

kata 'hiyathah' yang bermakna menjaga dan memelihara. Di sini

terdapat isyarat terhadap perkataan Ibnu Ishaq, "Kemudian Khadijah

dan Abu Thalib meninggal pada tahun yang sama, tepatnya tiga tahun

sebelum hijrah. Khadijah bagi Rasulullah adalah perdana menteri

paling baik dalam Islam dan beliau merasa tenang dengannya. Adapun
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Abu Thalib adalah penolong dan penyelamat baginya dari gangguan

kaumnya. Ketika Abu Thalib meninggal, kaum Quraisy melakukan

gangguan terhadap Rasulullah SAW yang tidak pernah mereka

lakukan di masa hidup Abu Thalib. Hingga beliau SAW pemah

dihadapkan orang-orang brutal dari kaum Quraisy lalu menaburi

kepala beliau dengan pasir.

Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, dari,bapaknya, .dia
berkata, Rasulullah masuk ke rumahnya dan bersabda, (3 "F-j 

CtJ 6

l.b t C6 &'t)r!i lOrang-orang Quraisy tidak pernah melakukan

kepadaku perkara yang tidak aku sukai, hingga Abu Thalib meninggal

dunia).

i f-l:;i (Marah untulvnu). Dia mengisyaratkan kepada

pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi SAW, baik berupa perkataan

maupun perbuatan.

?G& e $ lOio berada di air setinggi mata kaki). Kalimat ini

termasuk isti'arah (kata pinjaman [kata yang digunakan tidak dalam

arti yang sebenarnya]). Karena dhahdhak adalah air yang mencapai

batas mata kaki. Terkadang digunakan juga untuk air yang dekat.

Lawan katanya adalah ghamrah (air yang menenggelamkan). Adapun

maknanya adalah diringankan adzabnya.

Dalam hadits Abu Sa'id 
-yang 

ketiga di bab ini- disebutkan,

Jo) q *" f #- gt*l e.,!;*, (Dia di tempatknn pada air

daripada nereka yang mencapai mata kakinya lalu otalmya mendidih

karenanya). Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam

Muslim disebutkan, io) r.dii # )f i l,b i 6ri; ,6r ):,i o7i'tt1.

(Sesungguhnya penghuni neraka paling ringan siksaannya adalah

Abu Thalib. Dia memiliki sepasang sandal yang otalcnya mendidih

knrena sandal tersebut). Senada dengannya dikutip Imam Ahmad dari

hadits Abu Hurairah akan tetapi tidak menyebut Abu Thalib. Al
Bazzarmengutip dari Jabir, t+6 Uj 'o:A'Sl, |&t y &' .J- |4.,8
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9 *W it tg, q &?i :la loikatakan pada Nabi SAW, 'Apakah

engkau memberi suatu manfaat kepada Abu Thalib?' Beliau

bersabda, 'Alat mengeluarkannya dari neraka ke tempat yang paling
dangkal di dalamnya'.).

Pada akhir pembahasan tentang kelembutan hati dari hadits An-

Nu'man bin Basyir, sama seperti itu, dan di bagian akhirnya

disebutkan, frfi-,'i.j|tlt "+ 
US lsrbogoimana Mirjal mendidih

disebabkan qumqum). Mirjal adalah wadah tempat memanaskan air

atau yang lainnya. Sedangkan qumqum adalah tempat untuk

memanaskan air. Ibnu Al Atsir berkata, "Demikian tercantum di

tempat ini, 'Sebagaimana mirjal mendidih disebabkan qumqum', dan

hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Kemudian dalam salah satu naskah

disebutkan, r;A6',yit \rld 6i (Sebagaimana mirjal dan qumqum

mendidih),lafazh ini lebih jelas." Namun, ada kemungkinan huruf Da'
pada kalimat 'bil qumqum' bermakna ma'a (bersama). Sehingga

maknanya adalah sebagaimana mirjal mendidih bersama qumqum.

Pendapat lain mengatakan batrwa qumqum adalah kurma yang belum
matang yang biasa mereka didihkan di api untuk mempercepat

kematangannya. Jika hal ini benar, maka hilanglatr kemusykilan dari

hadits tersebut.

Catatan:

Kandungan pertanyaan Al Abbas tentang keadaan Abu Thalib
menunjukkan kelemahan riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas melalui

sanad yang tidak menyebut nama seorang periwayat, ti q tG U( 0l

ii" rr ir ti:g-Il *i * n, ,)b',4t y ,p?'oi r;'c,pt y +:ut
ittlfr i,, ,€i i.r 6-,Jut gi,*,6 r;lu'!:;;- $r gi,fiJ1wJ,6 ,6.6

q\;,ti'^f-nl ,l.t'$, gt (Sesungguhnya ketika Abu Thalib mendekati

kematian, dan setelah Nabi SAW mengajukan kepadanya agar
mengucapkan kalimat "laa ilaaha illallaah", maka Al Abbas
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melihatnya sedang menggerakkan kedua bibirnya, maka Al Abbas

mendengarkanya lalu berkata, 'Wahai putra saudaraku, demi Allah,
saudaraku sudah mengucapkan kalimat yang engkau perintahkan
untuk diucapkannya'.).

Sekiranya hadits ini shahih maka ia bertentangan dengan hadits

di atas yang lebih shahih darinya. Apalagi jika ia tidak shahih. Abu
Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Al Jarud, meriwayatkan

dari hadits Ali, dia berkata, '&t?b t1 nr ipi [ ,iji 4b ;i 36 ff

:l-.:i--iil :'Jv;i. ,k.-X r.;6'a11.*.:Ili;'sr 'j6 lov;J'lUt
("Ketikn Abu Thalib meninggal aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya pamanmu, orang tua yang sesat itu, telah meninggal

dunia'. Nabi SAW bersabda, 'Pergilah dan kuburkan dia'. Aku
berkata, 'Sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan musyrik'.
Beliau bersabda,'Pergilah dan kuburkan dia' .).

Saya (Ibnu Hajar) sempat menemukan satu juz yang ditulis para

pengikut madzhab Rafidhah yang berisi sejumlah riwayat lemah yang
menunjukkan keislaman Abu Thalib. Namun, tidak satupun di antara

hadits-hadits itu yang dinilai akurat. Kemudian saya meringkas

semuanya dalam pembahasan biografi Abu Thalib dalam kitab yang

berjudul Al Ishabah.

Kedua, hadits tentang Abu Thalib yang dinukil melalui
Mahmud, dari Abdurrazzaq, dat', Ma'mar, dat'' Az-Zuhi, dari Ibnu Al
Musayyab dari bapaknya. Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu
Ghailan. Sedangkan bapak daripada Ibnu Al Musayyab adalah Hazn
bin Abi Wahab Al Makhzumi.

iullt'tf*, gi +,t Sjlti $esunggahnya Abu Thalib ketika

menjelang kematiannya). Yakni sebelum nafasnya sampai

ditenggorokan.

LUi (Aku jadikan hujjah). Asal kata ini adalah ufuaajiju. Pada

akhir pembahasan tentang jenazah disebutkan dengan lafazh, U Wi
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i' 9 t-Qr@ku bersal<si untukmu tentangnya di sisi Altah). Seakan-

akan Nabi SAW memahami bahwa Abu Thalib enggan mengucapkan

syahadat dalam kondisi tersebut, dan hal itu tidak akan bermamfaat

baginya, karena dilakukan menjelang kematian, atau karena dia tidak

sempat mengerjakan amalan-amalan lain, seperti shalat dan selainnya.

Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan kepadanya untuk

menjadikannya sebagai hujjah. Adapun alasan penggunaan lafazh
'kesaksian' adalah kemungkinan Abu Thalib mengira ucapannya tidak

akan bermanfaat karena tak seorang pun di antara kaum mukminin
yang hadir bersama Nabi SAW. Maka beliau SAW menentramkan

hati Abu Thalib dengan berjanji akan menjadi saksi untuknya

sehingga bermanfaat baginya.

Dalam riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah RA yang dikutip

lmam Ahmad disebutkan, '^ib 6ij'g"F-i ii i,()! ,1.* ij',SA
44 Wrot;\ cte;Jr ir \\f (Abu Thalib berkata, 'Kalau bukan

karena cemohan orang-orang Quraisy yang akan mengatakan dia
mengucapkannya karena talail dengan kematian, niscaya aku akan

m engilcr arlan denganny a matamu'.). Senada dengannya diriwayatkan

Ibnu Ishaq dari hadits Ibnu Abbas.
'..a.1 it.t.ttzhi gri U.lt *i (Dan Abdullah bin Abi Umayyaft). Yakni Ibnu

Al Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Dia adalah saudara

laki-laki Ummu Salamah yang dinikahi Nabi SAW. Abdullah

memeluk Islam pada hari pembebasan kota Makkah dan syahid tahun

itu juga dalam perang Hunain.

,.Ji,ijr y y * (Oi atas millah Abdul Muththalib). Kalimat ini

termasuk kalimat penjelas, dan pokok kalimatnya tidak disebutkan

secara tekstual. Adapun seharusnya adalah; Dia berada di atas millah
Abdul Muththalib. Pada jalur lain, pokok kalimatnya disebutkan

secara tekstual.
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yV ,;j S.:i $G 'i: 6 i-:t tlriiiu- t:( ti;t ,-:Jb d tt? s1f;i
<t+i n qy ) 4) df1 qq,,a;rt+;bi'i6'/d'6{i6 (Maka turuntah

ayat, "Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman, memohon
ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat dekat,

setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah penghuni
jahannam." Dan turun pula ayat, "sesungguhnya engkau tidak dapat
memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai"). Mengenai
sebab turunnya ayat kedua sangat jelas berkenaan dengan kisah Abu
Thalib. Adapun latar belakang turunnya ayat pertama masih perlu
ditinjau lebih lanjut. Hal ini diperjelas keterangan yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang tafsir deng an lafazh, .tX. ?ttt'Slit

(t'rIT G-ltt'r#,3n 6) ql (Ailah menurunkan sesudah itu,,Tidak

patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman... [ayatJ' *i q'J]i:
(> '.$,i H €4 f .r.1) 4$ qOan diturunkan tentang Abu Thalib,

'sesungguhnya engka, ,riri dapat memberi petunjuk kepada orang
yang engkau cintai' [ayat|.).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah

tentang kisah Abu Thalib, 1l>-pi n qy f eI) ?lt Syi :),6 lBeliau

berkata, Ailah menurunkan; 'sesungguhnya engkau tidak dapat
memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai). Semua ini
sangat jelas menunjukkan Abu Thalib meninggal di atas agama selain
Islam, dan melemahkan keterangan As-Suhaili, bahwa dia melihat di
sebagian kitab Al Mas'udi,l pemyataan bahwa Abu Thalib masuk
Islam. Karena keterangan seperti itu tidak dapat menolak riwayat
dalam kitab Ash- Shahih.

Ketiga, hadits Abu Sa'id Al Khudri RA yang dinukil dari
Abdullah bin Yusuf, dari Al-Laits, dari Ibnu Al Had, dari Abdullah
bin Khabbab. Ibnu Al Had adalah Yazidbin Abdullah bin Usamah bin
Al Had. Dia pula yang dimaksud dengan perkataannya pada riwayat

I Al Mas'udi seorang sejarawan Syi'ah yang buruk dan termasuk da'i mereka.
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kedua, "Dari Yazid sama seperti ini", yakni dari segi sanad maupun

matan, kecuali hal-hal yang disebutkan. Abdullah bin Khabbab adalah

Al Madani Al Anshari. Dia termasuk ulama yang tsiqah di Madinah.

Saya belum melihat riwayatnya dari selain Abu Sa'id Al Khudri.

Riwayat beliau dinukil sejumlah ulama tabi'in, baik yang setingkat

dengannya maupun sesudahnya.

t l, t,. ,-i.'A-Lb 'o:rk, 'f t'1 (Disebutkan disisinya pamannya). Dalam riwayat

lain dari fUn., Ai Had berikut pada pembahasan tentang kelembutan

hati disebutkan, "Abu Thalib". Kemudian dari hadits pertama

disimpulkan bahwa yang menyebutkan itu adalah Al Abbas. Sebab dia

yang bertanya mengenai perkara tersebut.

#'$ Qrtrrropai kedua mata kakinya). As-Suhaili berkata,

"Hikmahnya, Abu Thalib mengikuti Nabi SAW secara garis besamya,

hanya saja dia tetap mengukuhkan pijakannya dalam agama kaumnya.

Maka adzab ditimpakan pada kedua kakinya secara khusus karena

itulah yang tetap teguh berpijak pada agama kaumnya." Demikian

yang dia katakan dan tentu saja masih perlu dianalisa lebih lanjut.

t 1.. t .U6) + r* (Otaknya mendidih karenanya). Dalam riwayat

berikutnya disebutkan , i-i,St ?i 
'& 

"+ 
(Pusat otalmya mendidih

karenanya). Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya adalah pusat

kepalanya. Kepala disebut otak dalam konteks menamai dengan apa

yang berdekatan dan berdampingan dengannya." Dalam riwayat Ibnu

Ishaq disebutkan , o-oij * V ,;; i9 , ,*(otaknya mendidih

karenanya hingga mengalir ke kakinya).

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Boleh mengunjungi dan menjenguk kerabat yang musyrik.

2. Taubat diterima meski dalam puncak sakit yang membawa

kematian. Adapun bila kematian sudah dipelupuk mata maka

taubat tidak lagi diterima. Hal ini didasarkan kepada firman

2AO - FATHUL BAARI



J.

Allah dalam surah Al Mu'min [40] ayat 85, p#Lii|&"cJ6-'C
L;l;. f9\ t5 (Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka

tatkala mereka telah melihat sil<sa Kami).

Jika orang kafir mengucapkan syahadat secara benar, niscaya
selamat dari siksaan. Sebab Islam menutupi apa yang
sebelumnya.

Adzab orang-orang kafi r itu b ertingkat-tin gkat.

Manfaat yang didapatkan Abu Thalib merupakan
kekhususannya karena berkah Nabi SAW.

Hanya saja Nabi SAW mengajukan kepadanya untuk
mengucapkan laa ilaaha illallaah tanpa menyebut Muhammad
Rasulullah. karena kedua kalimat itu laksana satu kalimat.
Kemungkinan juga Abu Thalib sudah mengetahui beliau SAW
adalah Rasulullah (utusan Allah) akan tetapi dia tidak mengakui
keesaan Allah. Oleh karena itu Abu Thalib mengatakan dalam
bait-bait syairnya:

Engkau mengajakku dan aku tahu engkau benar,

sungguh engkau benar dan sebelumnya seorang yangjujur.

Maka Nabi SAW mencukupkan dengan tcapan laa ilaaha
illallaah. Apabila Abu Thalib mengakui tauhid niscaya tidak
akan ragu lagi terhadap kesaksian tentang risalahnya.

Catatan

Diantara keajaiban yang terjadi adalah bahwa paman-paman
Nabi SAW yang sempat hidup pada masa Islam ada 4 orang, namun 2

orang tidak masuk Islam dan 2 orang lagi menyatakan diri masuk
Islam. Ternyata nama mereka yang tidak masuk Islam menafikan
kemasyhuran kaum muslimin, yaitu Abu Thalib yang bernama Abdu
Manaf dan Abu Lahab yang bernama Abdul lJzza. Berbeda dengan
yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Al Abbas.

4.

5.

6.
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41. Cerita Isra'

,r-lf ?tpt r,;ir 7W o&.. rsrf oi' bG}) ;G ir S';',

Firman Allah Ta'ala, "Maha Suci Allah, yang telah

memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsha. " (Qs.Al Israa' [7]: l)

3886. Dari Abu Salamah bin Abdunahman, aku mendengar
Jabir bin Abdullah RA, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW
bersabda, *Ketikn orang-orang Quraisy mendustakanku makn aku
berdiri di Hijr. Lalu Allah menampakkan Baitul Maqdis kepadaku.

Aku pun mulai mengabarkan kepada mereka tanda-tandanya
sementara ahr melihat kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab cerita Isra'. Dan firman Allah, "Maha Suci Allah, yang
telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam'). Penjelasan

tentang kata 'asraa' (memperjalankan pada suafu malam) akan

disebutkan pada tafsir surah Al Israa'.

Ibnu Dihyah berkata, "lmam Bukhari cenderung kepada
pendapat yang mengatakan bahwa malam isra' bukan malam mi'raj.
Karena dia menyebutkan keduanya dalam bab tersendiri." Saya (Ibnu
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Hajar) katakan bahwa hal itu tidak menunjukkan sikap Imam Bukhari,
bahwa keduanya te{adi pada malam yang berbeda. Bahkan
perkataannya di awal pembahasan tentang shalat sangat jelas

menunjukkan keduanya te{adi pada malam yang sama. Sebab dia

menyebutkan, bab "Bagaimana Shalat Difardhukan Pada Malam
Isra"', padahal shalat difardhukan pada malam Mi'raj. Maka hal ini
menunjukkan keduanya terjadi pada malam yang sama menurut

pandangannya. Hanya saja dia menyebutkan keduanya pada bab

terpisah, karena masing-masing memiliki kisah tersendiri, meskipun

terjadi pada malam yang sama.

Ka'ab Al Ahbar meriwayatkan bahwa pintu langit yang diberi
nama Mish'adul Mala'ikah terletak sejajar dengan Baitul Maqdis.
Berdasarkan keterangan ini, sebagian ulama menyimpulkan hikmah
adanya isra' sebelum mi'raj, agar saat naik berada pada posisi tegak

lurus tanpa harus mengambil posisi miring. Namun, riwayat tersebut
perlu ditinjau kembali. Sebab pada setiap langit terdapat Baitul
Ma'mur, dan yang berada di langit dunia (terendah) adalah sejajar

dengan Ka'bah. Maka lebih tepat bila beliau SAW naik dari Makkah
agar sampai ke Baitul Ma'mur tanpa menempuh jalur miring.

Para ulamh yang lain menyebutkan kesesuaian lain, diantaranya:

Pertama, agar Nabi SAW melihat dua kiblat sekaligus pada

malam itu.

Kedua, Baitul Maqdis adalah tempat hijrah bagi kebanyakan

nabi, maka beliau SAW diberangkatkan ke sana untuk mendapatkan

berbagai keutamaan.

Ketiga, Baitul Maqdis adalah tempat dikumpulkannya manusia
pada hari Kiamat. Sementara kejadian yang beliau SAW alami malam

itu sesuai dengan keadaan alam akhirat. Maka naik dari Baitul Maqdis
ke langit merupakan sesuatu yang sangat tepat.

Keempat, untuk membangkitkan rasa optimis karena

mendapatkan berbagai jenis pensucian, baik yang bersifat indrawi
maupun maknawi.
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Kelima, agar beliau SAW berkumpul dengan para Nabi SAW
yang lain, seperti akan dijelaskan. Pada pembahasan mendatang akan

disebutkan kesesuaian lain yang dikemukakan Syaikh Ibnu Abi
Jamrah. Adapun ilmu yang sesungguhnya hanya di sisi Allah.

Ulama-ulama salaf berbeda pendapat sesuai perbedaan riwayat
yang disebutkan mengenai kejadian ini. Sebagian berpendapat bahwa
isra' dan mi'rE te{adi pada satu malam dalam keadaan tet'aga
dengan jasad Nabi SAW dan ruhnya. Hal itu terjadi sesudah kenabian.

Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas ulama ahli hadits, ahli
fikih, dan ahli kalam, serta didukung oleh makna zhahir hadits-hadits
shahih. Tidak patut berpaling dari pendapat ini karena tak ada pada

akal yang menganggapnya mustahil sehingga perlu ditakwilkan.
Meski diakui dalam sebagian riwayat terdapat keterangan yang
menyelisihi pendapat itu. Karena hal ini pula sebagian ahli ilmu
berpandangan bahwa peristiwa isra dan mi'raj terjadi dua kali; satu

kali dalam mimpi sebagai persiapan awal, dan kedua kalinya dalam
keadaan terjaga. Sebagaimana hal serupa terjadi pada awal kedatangan

malaikat untuk menyampaikan watryu. Di awal kitab Fathul Bari'
sudah saya sebutkan pernyataan Ibnu Maisarah, seorang tabi'in senior
dan selainnya, bahwa peristiwa itu te{adi dalam mimpi. Mereka
memadukannya dengan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa
kejadian itu berlangsung dua kali. Pendapat ini dipegang Al Muhallab
(pensyarah Shahih Bukhari) dan beliau nukil dari sekelompok ulama.
Begitu pula Abu Nashr Al Qusyairi. Sebelum mereka terdapat Abu
Sa'id dalam kitab Syarf Al Mushthafa. Dia berkata, "Nabi SAW
mengalami beberapa mi'raj. Ada yang tef adi saat terjaga dan ada pula
yang berlangsung dalam mimpi." As-Suhaili menukilnya dari Ibnu Al
Arabi seraya memilihnya sebagai pendapatnya.

Sebagian pendukung pendapat ini mengatakan, bisa saja kisah
dalam mimpi terjadi sebelum kenabian. Hal ini berdasarkan perkataan

Syarik dalam riwayatnya dari Anas, .t;,*"'\|'E'O-5,i1 (Yang

demikian itu terjadi sebelum diturunkan wahyu kepadanya). Di akhir
bab "Sifat Nabi SAW" telah saya sebutkan penjelasan yang

28,4 - FATHUL BAARI



menghapus kemusykilan ini sehingga tidak butuh penakwilan di atas.

Keterangan selanjutnya akan saya paparkan ketika membicarakan

hadits Syarik, disertai penjelasan hal-hal yang menyelisihi periwayat

lainnya dan jawabannya. Adapun penjelasan lengkapnya ada dalam

pembahasan tentang tauhid.

Sekelompok ulama muta'akhirin berkata, "Kisah isra' terjadi
pada satu malam, dan mi'raj terjadi pada malam yang lain." Landasan

mereka adalah hadits Anas dari riwayat Syarik yang tidak

menyebutkan masalah isra'. Demikian juga makna zhahir hadits Malik
bin Sha'sha'ah di atas. Namun, perkara ini tidak mengharuskan

berulangnya peristiwa tersebut. Bahkan mesti dipahami bahwa

sebagian periwayat menghapal apa yang tidak dihapal periwayat

lainnya, seperti akan kami jelaskan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa isra' terjadi dalam keadaan

teqaga, sedangkan mi'raj berlangsung dalam keadaan mimpi. Atau
perbedaan mengenai kejadiannya saat terjaga dan mimpi hanya

berlaku pada peristiwa mi'raj. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW
menyampaikan kedua peristiwa ini, kaum Quraisy mendustakan isra'

dan menganggapnya mustahil, rulmun mereka tidak menanggapi

peristiwa mi'raj. Di samping itu, Allah berfirman, "Maha suci Allah
yang memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil
Haram ke Masjidil Aqsha. " Sekiranya mi'raj terjadi dalam keadaan

teqaga tentu ia lebih patut disebutkan. Ketika ia tidak disebutkan

dalam ayat ini, padahal kejadiannya lebih menakjubkan dan urusannya

lebih aneh, dibandingkan peristiwa isra', maka hal ini menunjukkan
mi'raj te{adi dalam mimpi. Adapun isra' bila terjadi dalam mimpi
tentu tidak akan mereka dustakan dan ingkari. Karena bisa saja hal

seperti itu dan bahkan lebih hebat lagi dialami setiap orang dalam

mimpinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa isra' terjadi dua kali dalam

keadaan terjaga. Pada kali pertama Nabi SAW kembali dari Baitul
Maqdis dan pagi harinya beliau SAW mengabarkan kejadiannya

kepada kaum Quraisy. Kali kedua beliau SAW dipe{alankan ke Baitul
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Maqdis, dan malam itu juga dinaikkan ke langit, hingga akhir

peristiwa yang dialaminya. Kaum Quraisy tidak mengingkari masalah

mi'raj karena menurut mereka sama seperti perkataannya, "Malaikat

datang kepadaku dari langit lebih cepat daripada kedipan mata."

Mereka meyakininya sebagai sesuatu yang tidak mustahil dengan

adanya hujjah akan kebenaran beliau SAW yang berupa mukjizat-

mukjizat nyata. Hanya saja mereka tetap keras kepala dan terus

menerus mendustakan beliau SAW. Berbeda dengan cerita beliau

SAW mendatangi Baitul Maqdis dalam satu malam, lalu kembali pada

malam itu juga. Sungguh mereka mendustakannya secara tegas dan

meminta disebutkan sifat-sifat Baitul Maqdis. Sebab mereka

mengetahui Nabi SAW belum pernah melihatnya sebelum itu. Dengan

pengujian ini mereka berharap dapat menyrngkap kebenaran beliau

SAW. Berbeda halnya dengan peristiwa mi'raj.

Diantara dalil yang mendukung bahwa mi'raj terjadi sesudah

isra' pada satu malam, adalah riwayat dari Anas yang dikutip Imam

Muslim. Di bagian awal riwayat tersebut dikatakan, q't gtluruj

u,.t-iit'c,j.'*i ufr lOiaatangkan padaku Buraq dan aku menaikinya

hingga alat sampai ke Baitul Maqdis). Lalu disebutkan kisah isra'

hingga perkataannya, riSLJr r6-LJt dl6|{' j (Kemudian ia naik

dengan kami ke langit dunia).

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri yang dikutip Ibnu Ishaq

disebutkan, gt$-o.,i /)ri, i. eou \"*|i ili (Ketika aku

menyelesoikan urusan di Baitul Maqdis maka didatangkanlah mi'raj)
lalu disebutkan hadits selengkapnya. Kemudian di awal hadits Malik
bin Sha'sha'ah disebutkan bahwa Nabi SAW menceritakan kepada

mereka malam ketika beliau diperjalankan (isra'). Lalu dia

menyebutkan hadits selengkapnya. Meski beliau tidak menyebutkan

perjalanan ke Baitul Maqdis, tetapi beliau mengisyaratkannya dan

menyebutkannya secara tekstual dalam riwayatnya, maka inilah yang

dijadikan pedoman.
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Para ulama yang berpendapat bahwa isra' terjadi secara terpisah

dengan mi'raj, berhujjah dengan riwayat Al Bazzar dan Ath-
Thabarani, serta dinilai shahih oleh Al Baihaqi dalam kitab Ad-

Dala'il, dari hadits Syaddad bin Aus, dia berkata , ''.iS ii,r ipi r; ,uii

-,i,p* €.-]ib:Ei1r;5r,;^)b'*b,j,i e+ ipli 6ami berkata,

'Wahai Rasulullah, bagaimana engkau diperjalankan pada malam

hari (isra')?' Beliau bersabda, 'Aku mengerjakan shalat Isya' di
Makkah, lalu Jibril datang kepadalu membawa hewan'). Disebutkan

hadits tentang kedatangan beliau SAW ke Baitul Maqdis dan peristiwa

yang dialaminya di sana. Kemudian beliau SAW bersabda, J'4t j
,t i*,fi*rgt* ,'g. (Kemudian aku dibawa balik. Maka kami

melewati rombongan Quraisy di suatu tempat). Lalu disebutkan hadits

selanjutnya. Setelah itu beliau SAW bersabda, g}lt'# Cr1el 
"*i 

i
tk-r{X"*"dian aku datang kepada sahabat-sahabatku sebelum subuh

di Makkah). Dalam hadits Ummu Hani' yang diriwayatkan Ibnu Ishaq

dan Abu Ya'la, sama seperti kandungan hadits Abu Sa'id di atas. Jika
terbukti bahwa mi'raj terjadi dalam mimpi sebagaimana makna lahir
hadits Syarik dari Anas, maka isra' terjadi dua kali; satu kali secara

tersendiri, dan satu kali digabung dengan mi'raj, dan keduanya sama-

sama dalam keadaan terjaga. Lalu mi'raj te{adi dua kali; satu kali
dalam mimpin secara tersendiri sebagai pembekalan dan persiapan

awal. Kali kedua terjadi bersama isra' dalam keadaan te{aga. Adapun

kejadiannya sebelum kenabian, sama sekali tidak akurat. Pada

pembahasan berikutnya akan diketengahkan penakwilan keterangan

dalam riwayat Syarik.

Imam Abu Syamah cenderung mengatakan bahwa mi'raj terjadi
berulang kali. Dia berpedoman dengan riwayat Al Bazzar dan Sa'id

bin Manshur dari Abu Imran Al Juni dari Anas, dari Nabi SAW, Ui E
'c':r;it ,iat,tij eq:# Jlt::,tt ,if ',;.f? ,!-/ ,V\tirt.e

e.eJ,'c,:t ,_? |r$,6 ,?T e &f *i ggi ,!(Ketika aku sedang

duduk, tibaliba Jibril datang dan bersandar di antara kedua
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pundaklu Kami pun berdiri menuju pohon yang terdapat padanya

seperti dua sarang burung. Alat duduk pada salah satunya sementara

Jibril duduk pada yang lain. Lalu ia meninggi hingga menutupi timur

dan barat). Lalu di dalamnya disebutkan, '*;-ir| oilt q"*6 t),*
-:j4b'r!x O7r'qr,r- tei riyl,n1i}'li 7r1i. lottuka untukku pintu di

langit. Aht melihat cahaya yang agung, dan ternyata di bawahnya

terdapat tirai dihiasi berlian dan yaqut). Para periwayat hadits ini

dapat diterima. Hanya saja Ad-Daruquthni menyebutkan satu cacat

yang mengindikasikan bahwa hadits itu mursal.

Terlepas dari semuanya, secara lahirnya kisah ini berlangsung di

Madinah, dan tidak mustahil bila hal seperti ini terjadi berulang kali.

Hanya saja yang menjadi persoalan adalah pengulangan peristiwa

mi'raj. Dimana beliau SAW bertanya tentang setiap nabi, dan

pertanyaan setiap penjaga pintu kepada beliau; apakah telah diutus

kepada-Ny4 penetapan shalat lima waktu, dan lain-lain.

Sesungguhnya terulangnya peristiwa ini dalam keadaan te4aga adalah

perkara yang sulit diterima. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan

adalah memahami sebagian riwayat dibawah konteks riwayat yang

lain, atau berusaha mencari yang paling kuat. Namun, bisa saja semua

itu tedadi dalam mimpi sebagai pembekalan, lalu terjadi lagi dalam

keadaan terjaga seperti dalam mimpi, seperti yang telah saya

sebutkan.

Suatu yang cukup mengherankan adalah perkataan Ibnu

Abdussalam dalam tafsimya, "Isra' terjadi dalam tidur dan saat

terjaga. Terjadi di Makkah dan di Madinah." Jika maksudnya adalah

mengkhususkan Madinah sebagai tempat terjadinya peristiwa isra'

dalam keadaan tidur, dan perkataannya itu termasuk gaya bahasa al-
laffu wannasyr (memasangkan setiap kata pada kalimat pertama

dengan kata-kata pada kalimat kedua-penerj) yang tidak secara

berurutan, maka pernyataannya memiliki alasan yang dapat diterima.

Dengan demikian, isra' yang berkaitan dengan mi'raj dan

ditetapkannya shalat lima waktu adalah terjadi di Makkah. Sedangkan
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isra' yang lain tedadi di Madinah. Selain itu ditambahkan bahwa

peristiwa isra' saat tidur terjadi berulang kali di Madinah.

Masalatr tersebut tercantum dalam kitab Ash-Shahih darj hadits

Samuratr yang panjang dala pembatrasan tentang jenazatr. Sementara

dalam pembahasan lainnya disebutkan dari hadits Abdunahman bin
Samuratr. Kemudian dalam kitab lsi-Siahih dimtkil juga hadits Ibnu

Abbas tentang kisatr beliau SAW melihat para nabi, hadits Ibnu Umar
mengenai hal itu, dan lainlain.

lrr;- (Maha suci). Makna dasarnya adalah untuk mensucikan,

tetapi kata ini terkadang digunakan dengan arti takjub. Berdasarkan

makna pertama, Allatr mensucikan Rasul-Nya dari sifat dusta.

Sedangkan menurut makna kedua berarti Allah membuat takjub para

hamba atas apa yang diberikannya sebagai nikmat kepada Rasul-Nya.

Kemungkinan juga kata ini bermakna perintah, yakni bertasbihlah

kalian kepada yang memperjalankan hamba-Nya.

,i;i (Memperjalankan). Kata ini diambil dari kata as-saraa,

artinya berjalan di malam hari. Kata asraa dan saraa memiliki makna
yang sama, yaitu berjalan pada malam hari. Demikian menurut
mayoritas ularia. Namun meNrurut Al Haufi, kala asraa artinya
berjalan pada malam hari, sedan$an saraa adalatr berjalan di siang

hari. Sebagian lagi mengatakan; asraa berjalan di awal malam, dan

saraa berarti berjalan di akhir malam. Pendapat terakhir inilatr yang

lebih tepat.

Maksud kalimat 'asraa bi 'abdihi' (memperjalankan hamba-

Nya), yakni menjadikan Buraq membawanya berjalan. Sebagaimana

dikatakan 'amdhaitu kadza', yrki aku menjadikannya berlalu. Objek
kalimat ini sengaja tidak disebutkan secara redaksional, karena telah
diindikasikan oleh redaksi kalimat. Di samping itu, maksudnya adalah

menyebutkan apa yang diperjalankan bukan untuk menyebut hewan
tunggangan. Adapun maksud 'harrba-Nya' adalah Muhammad SAW
menurut kesepakatan ulama. Sedangkan kata ganti 'Nya' maksudnya
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adalah Allah. Kemudian penisbatan hamba kepada Allah untuk
memberi nilai kemuliaan.

Kata'lailan '(malam hari) adalah keterangan waktu bagi kata
asraa (mempe{alankan) yang berfungsi sebagai penguat. Faidah
penyebutannya untuk menghilangkan anggapan adanya majaz. Karena
kata'asraa'bisa saja digunakan dalam arti pe{alanan di siang hari.
Menurut pendapat lain, faidahnya adalah memberi isyarat bahwa
kejadian itu berlangsung pada sebagian malam bukan seluruhnya.
Orang Arab biasa mengatakan, 'saraa fulaanun lailan' (si fulan
berjalan di malam hari), apabila orang itu be{alan di sebagian waktu
malam, dan dikatakan'saraa fulaanun lailatan', apabila ia berjalan
satu malam penuh. Tidak dikatakan 'asraa'kecuali bila pe{alanan itu
terjadi di waktu malam. Adapun bila perjalan terjadi di awal malam,
maka biasa dikatakan 'adlaja'. Contoh lain penggunaan kata ini
adalah firman Allah dalam kisah Musa dan bani Israil, "Fa asri bi
ibaadi lailan" (berjalanlan dengan hamba-hamba-Ku di malam hari),
yakni di tengah malam.

)- o. ,
cirt J-i ',p. J* tj; (Alat mendengar Jabir bin Abduilah).

Oemitian terdapat AuU* riwayat Az-Zlhidari Abu Salamah. Akan
tetapi Abdullah bin Fadhl menukil keterangan yang berbeda. Dia
meriwayatkannya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bukan dari
Jabir. Riwayat Abdullah bin Fadhl dikutip Imam Muslim. Namun,
perbedaan ini mungkin disikapi bahwa Abu Salamah memiliki dua
syaikh. Sebab dalam riwayat Abdullah bin Al Fadhl terdapat
tambahan yang tidak disebutkan dalam riwayat Az-Zlhi.

4.L{ 
gt (Ketika aku didustakan). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan,' kadzabatni', dan kedua versi ini dibenarkan.
Adapun penjelasan hal itu tercantum dalam jalur-jalur lain.

Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab Ad-Dala'il, dari jalur
Shaleh bin Kaisan, dai Az-Zuhri, dari Abu Salamah, ia berkata, giiir

'^J'r4Ji :lui { t:Fi f, gri Jt cu ,W -,t}"tt |-ib e- I o6
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;t ,:f jri tik Aot i::,i F ei,3';ri ofu,i:*ii:riui ,ii:r;
gl -au.t*,,# 

iri ,,r.:lr p;t*i ,u: q "auiti (Banyak

manusia yang mendapat ujian -yaloi sesudah peristiwa isra'-.
Orang-orang datong kepada Abu Balmr dan menyebutkan hal itu
maka beliau berkata, 'Aht bersal<si sungguh dia benar'. Mereka
berkata, 'Engkau percaya dia pergi ke Syam dalam satu malam
l<emudian l<embali ke Mal,kah?' Beliau menjawab, 'Benar! Sungguh

aku mempercayainyo lebih jauh daripada itu. Aht mempercayainya
mengemban berita dari langil'. Maka dio dibei nama Ash-Shiddiq
karena peristiwa ltu). Abu Salamatr berkata, "r1ku mendengar Jabir
berkata..." lalu dia menyebutkan hadits Jabir.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ahmad dan Al Bazzar
melalui sanadyanghasan, diaberkat^, |p2 * nr,J2 ii' J:y1J,6

r,? 4 os'# ,Jri, ,F $ b \it ,r,'; *'e*b ,4| i ilJ if U,i

;j,j.i ,o,,sJ # 4Ul'g Arl ,,;;€r * ii' ,* briV, sv

U 'jri ,F :iri ri:!.1 'dts.i cti c,Vs;rf jri ,e* ,d,6 $Jiibi'i;-6?i
L:t-;,6n $ttijE ,? ,.)g;Jr fll5l;f js .',ri i.'# d.'#
,W yl.. * i:s- gcrj c;. ur,y,y,r,t j,i,:&i:J6i,Ojt; q.'lrr;t,'

g ' it ui |>U'ol'$"X, tj6 g^uluilah MW bersabda, ,Ketika

malam aku diperjalanlcan dan pagi harinya aku berada di Mak:lcah,

musuh Allah Abu Jahal melewatiht dan berknta, 'Apakah ada
sesuatu?' Rasulallah SAW bersabda, 'sesungguhnya alru
diperjalankan tadi malam ke Baitul Maqdis'. Dia berkata, 'Kemudian

dipagi hari engkau telah berada di tengah-tengah kami?' Beliau SAW
menjawab, 'Benar!' Dia berkata, 'Jika alu memanggil kaummu
apakah englrau akan menceritaknn hal itu pada merelca?' Beliau sAW
menjawab, 'Ya!' Dia berl<ata, 'Wahai sekalian bani Kaab bin Lu'ay'.
Maka orang-orang berdatangan hingga sampai ke tempat keduanya.
Kemudian dia berkata, 'Ceritakan pada mereka apa yang tadi engkau
ceritakan l<epadalru'. Maka Nabi sAW menceritakannya kepada
mereka. Menanggapi hal itu, sebagian mereka tennangu dan sebagian
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meletakkan tangannya di atas kepala keheranan. Mereka berkata,
'Apakah engkau mampu menyebutkan kepada kami sifat-sifutnya?').

Pada riwayat lain ditemukan penjelasan tentang apa yang beliau
lihat pada malam isra'. Diantaranya keterangan dalam riwayat An-
Nasa'i dari Yazid bin Abi Malik, dari Anas, dia berkata, ilr jr;, j6

,1--iir o;3 ,r-;*,stO.',..^ -.,iJ,i ,'*) yht ub @asutuilah SAW

bersabda, 'Didatangkan padaku seekor hewan lebih tinggi daripada
himar dan lebih rendah dari bighal'.). Lalu di dalamnya disebutkan,
'4-b t*t;-1 qrul'su6'*t;1ttU'tlr :Jui -,4 ,!"h ,ft q?
rVlr W\j #jAku menungganginya dan Jibril bersamaku. Aku pun

berjalan lalu Jibril berkata, 'Turun dan shalatlah'. Maka aku

mengerjakannya. Dia berkata, 'Apakah engkau tahu dimana engkau

shalat? Engkau shalat di Thaibah dan kepadanya akan dilakukan
hijrah'.)

Dalam hadits Syaddad bin Aus yang dikutip AlBazzar dan Ath-
Thabarani, dia berkata, 'Jlt,,"Sb'i',Sui ,ff ?tt f t\"r a; q;"i U 531

aA'41 ,',Sui ,rUl',5;" ,lSJi lfernma kali beliau diperjalankan

melewati negeri yang banyak ditumbuhi kurma. Jibril berkata
kepadaya, 'Turunlah dan shalat'. Beliau turun dan shalat. Jibril
berkata, 'Engkau shalat di Yatsrib'.). Kemudian dia berkata dalam
riwayatnya, "Jibril kembali berkata, 'Turunlah dan shalat seperti yang

pertama'. Beliau bersabda, 'Aku shalat di Thursina dimana Allah
berbicara dengan Musa'. Lalu Jibri berkata, 'Turunlah...' disebutkan

seperti di atas. Beliau bersabda, 'Aku shalat di Baitul Lahm dimana

Isa dilahirkan'." Dalam riwayat Syaddad setelah lafazh, 'Yatsrib'
disebutkan, "Kemudian beliau SAW melewati tanah yang putih. Jibril
berkata, 'Turunlah dan shalat'. Beliau bersabda, 'Aku shalat di
Madyan '. " Pada hadits ini dikatakan juga beliau SAW masuk kota
dari pintu kanan lalu shalat di masjid. Disebutkan juga, saat kembali
beliau SAW melewati kafilah Quraisy lalu beliau SAW memberi

salam kepada mereka. Sebagian mereka berkata, "lni suara
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Muhammad". Nabi SAW memberitahukan hal itu kepada mereka dan

mengatakan kafilah tersebut akan sampai beberapa hari lagr.

Akhirnya, kafilah yang dimaksud sampai di Makkah pada saat Zhuhur
dan di depannya unta yang telatr disebutkan oleh Nabi SAW sifat-
sifatnya.

Kemudian dalam riwayat Yazid bin Abi Malik ditambahkan, |i
'&:;i,i;,y-b di:.tti),ouiti;;8,'rJ.i'4. |>b; (Kemudion aku

masuk Baitul Maqdis. Lalu dilampullcan untukku para nabi. Jibril
menyunthlru maju ke depan hingga afut mengimami mereka). Dalam

riwayat Abdurrahman bin Hasyim bin Utbatr, dari Anas, yang dikutip
Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'il, "Beliau SAW melewati sesuatu yang

memanggilnya menyimpang dari jalan. Jibril berkata, 'Berjalanlah'.
Lalu beliau melewati seorang tua. Beliau bertanya, 'Apa ini?' Jibril
berkata, 'Berjalanlatr'. Setelatr itu beliau melewati beberapa orang

memberi salam kepadanya. Jibril berkat4 'Jawablatr salam mereka'.
Pada bagian akhir disebutkan Jibril berkata kepadanya, 'Adapun yang

mernanggilmu adalatr Iblis. Orang tua itu adalah dunia. Sedangkan

mereka yang memberi salam adalatr Ibrahim, Musa, dan Isa'."

Dalam hadits Abu Hurairatr yang dikutip Ath-Thabarani dan Al
Blzzar, dia berkata, 'T',Iabi SAW melewati kaum yang menanam dan

panen. Setiap kali mereka memanen maka tanaman kembali seperti

sedia kala. Jibril berkata, 'Mereka itu adalatr para mujahid'. Lalu
beliau melewati suatu kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan

batu besar. Setiap kali dihancurkan maka kembali seperti sedia kala.

Jibril berkata, 'Mereka itu adalah orang-orang yang kepala mereka

terasa berat untuk mengerjakan shalat'. Kemudian beliau SAW
melewati kaum yang aurat mereka terlihat dan ditebar bagaikan
hewan. Jibril berkat4 'Mereka itu orang-orang yang tidak menunaikan
zakat'. Beliau melewati suatu kaum yang memakan daging mentah
dan busuk lalu meninggalkan dagrng yang matang lagi segar. Jibril
berkata, 'Mereka itu para pezina'. Setelatr itu beliau SAW melewati
seorang yang mengumpulkan seikat kayu dan ia tidak dapat

mengangkatnya namun masih menganrbil lagi satu ikat yang lain.
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Jibril berkata, 'Ini adalah orang yang memegang amanah dan tidak

mampu menunaikannya tapi dia masih menuntut amanah yang lain'.
Beliau melewati suatu kaum yang menggunting lidah-lidah dan bibir-
bibir mereka. Setiap kali digunting maka kembali seperti sedia kala.

Jibril berkata, 'Mereka itu adalah para khuthaba (tukang ceramah)

yang menimbulkan fitnah (cobaan)'. Lalu beliau melewati satu

banteng besar keluar dari lubang kecil. Ia ingin kembali namun tidak
mampu melakukannya. Jibril berkata, 'lni adalah seseorang yang

mengucapkan suatu kalimat dan menyesal. Dia ingin menarik kembali
perkataannya namun tidak bisa'."

Dalam hadits Abu Hurairah RA yang dikutip AlBazzaar dan Al
Hakim disebutkan, l)r-!Jr :'^ g_('trtz,i;il6t t q t ir,* 6

i',-i, t'FJ:-li (Beliau shalat di Baitul Maqdis bersama para

malaikat. Di tempat itu didatangkan padanya ruh-ruh para nabi dan

mereka memuji Allah)."

Dalam riwayat ini disebutkan perkataan Ibrahim AS, '6ijj't
'r-:A (Sungguh Muhammad telah mengungguti kalian). Kemudian

dalam riwayat Abdunahman bin Hasyim dari Anas yang dinukil Ath-
Thabarani disebutkan, , fijr -"*.'&bU'riW'5T'i'uj. f (Kemudran

dibangkitkan untulvtya Adam dan nabi-nabi sesudahnya. Lalu beliau
SAW shalat mengimami mereka.).

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Al Fadhl, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW , 'ailrJlirt 
/6 "€

'&*.1,-,t (Kemudian shalat telah tiba dan aku mengimami mereka).

Dalam hadits Abu Umamuh y*g dikutip Ath-Thabarani dalam kitab

At Ausath, t:r:e,3 ti:-J 6- ry6r,ti'alUr l;li j (Kemuaian shatat

ditegakkan mereka pun saling mendorong hingga mereka menyuruh

Muhammad maju). Lalu di dalamnya disebutkan , itJi "ff.it 
l\'f

l1'; Jr: t|)t f n3,'i'Ss,t"bb:0,?'ibiW w ,?At
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Ltst ,79 ,'i is $-;'01,
;,-jt gyi lKemudian beliau SAW melewati suatu ;";'ro* r"**
perut merelra lal<sana rumah-rumah. setiap kali salah seorang mereka
bangkit niscaya tersunglatr. Jibril berlrata kepadanyo, 'Ini adalah
para pemakan riba'. Setelah itu beliau melewati suatu kaum yang
bibir-bibir mereka bagailcan unta. Mereka menelan batu dan keluar
dari bagian bawah mereka. Jibril berkata kepadanya, 'Mereka itu
pemakan harta anak yatim'.).

*fifir '4.d ht l,ei 6Aon menampalckan untukku Baitut

Maqdis). Dikatakan, Allah menyingkap penghalang antara aku dengan
Baitul Maqdis, sehingga aku melihatnya. Dalam riwayat Abdullatr bin
Al Fadhl dari Ummu Salamah yang dikutip Imam Muslim, ,;jU.i j,6

t,4t f,o"U,q.de;,A eAii t$ ufi,qf i, ,*i t
:';iq rl:tp '* .f.tb (Beliau SAw bersabda, 'Mereka menanyailru

tentang beberapa perkara yang alru tidak perhatilcan. Alat pun
merasalran kesusahan yang belum pernah aht rasalcan sebelumnya.
Maka Allah mengangkat untukku Baitul Maqdis sehingga alat melihat
lcepadanya. Tittaktah mereka menanyaiht tentang suatu perkara
melainlcan alat memberitahukan mereka tentangnya'.). Kernudian
maksudny4 Baitul Maqdis dipindahkan ke tempat yang dapat dilihat
oleh beliau SAW,lalu dikembalikan lagi ke tempatnya.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang disitir terdahulu disebutkan, ?nj

";54'*i Jti'^-i;i * f * gi e gl ;"i *, ;1z;lu, (Masjid

didatangkan dan alat melihat kepadanya. Sampai diletakkan di dekat
pemukiman uqail dan alru menyebutkan sifat-sifatnya sambil melihat
kepadanya). Sungguh hal ini lebih hebat dalam penampakkan
mukjizat dan tidak ada pula kemustatrilan padanya. Arsy (singgasana)

Bilqis dihadirkan dalam sekejap mata untuk sulaiman AS. peristiwa

itu berkonsekuensi dihilangkan dari tempatnya lalu dihadirkan
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didapan beliau alaihissalam. Kejadian demikian tidaklah sulit dalam

kekuasaan Allah.

Dalam hadits Ummu Hani' yang dikutip Ibnu Sa'ad, 4 d,|Prt
a-:rir'* e:ti:- i;r^t /P, (Maka dikhayalkan kepadalru Baitul

Maqdis sehingga aku menyebutkan kepada mereka tanda-tandanya).

Jika tidak dianggap menyelisihi lafazh 'ditampakkan' dan juga

terbukti akurat, maka kemungkinan maksudnya digambarkan

kepadanya dari dekat. Sebagaimana hal serupa terjadi dalam hadits,

jJti &\'.;-1; (Aku melihat surga dan neraka). Kemudian lafazh

'masjid didatangkan' ditakwilkan dengan arti, didatangkan gambaran

nya.

Dalam hadits Syaddad bin Aus yang dinukil AlBazzar dan Ath-
Thabarani terdapat keterangan yang menguatkan kemungkinan

pertama. Dalam riwayat ini disebutkan, "Kemudian aku melewati

kafilah quraisy -lalu disebutkan kisahnya- dan alru mendatangi

para sahabatku di Makkah sebelum Shubuh. Abu Bakar datang

kepadaku dan berkata, 'Dimana engkau tadi malam?' Beliau

bersabda 'Sesungguhnya aku mendatangi Baitul Maqdis'. Beliau

berkata, 'Sesungguhnya jaraknya adalah perjalanan selama sebulan.

Sebutkan sifat-sifatnya kepadaku'. Maka dibukakan untukku mata

jaring seakan-akan aku melihat kepadanya. Tidaklah dia menanyaiku

t e n t a n g s e s u atu m e I a in kan aku m emb eri t ahukan kep a da ny a."

Dalam hadits Ummu Hani' disebutkan pula, "Mereka berkata

kepadanya, 'Berapakah pintu masjid tersebut?' Beliau SAW
menjawab, 'Aku tidak sempat menghitungnya. Maka aku melihat

kepadanya dan menyebutkan pintunya satu persatu'. Masih dalam

hadits ini yang dikutip Abu Ya'la, bahwa orang yang bertanya tentang

sifat Baitul Maqdis adalah Al Muth'im bin Adi (bapak daripada Jubair

bin Muth'im). Lalu dalam riwayat ini ditambahkan, "Seorang laki-laki
di antara yang hadir berkata, 'Apakah engkau melewati rombongan

kami di tempat ini dan ini?'Beliau bersabda, 'Benar, demi Allah. Aku

mendapati mereka kehilangan seekor unta dan mereka sedang
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mencarinya. Afu melewati pula unta-unta milik bani fulan dimana
seekor unta milik mereka patah'. Mereka berkata, 'Beritahukan
kepada kami tentang jumlahnya dan berapa orang penggembalanya'.

Beliau SAW bersaMa 'Aht tidak sempat menghitung jumlahnya'.
Kemudian beliau Miri lalu didatangkan kepadanya unta dan beliau
menghitungnp serta meirgetahui jumlatr penggembalanya. Beliau
SAW mendatangi kaum Quraisy dan bertat4'Dia berjumlah sekian
dan sekian, di antara penggembalanya adalah; fulan dan fulan'.
Malu ternyato seperti yang beliau SAW katakan."

Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Hikmah
isra' ke Baitul Maqdis sebelum naik ke langit adalah untuk
menampakkan kebenran bagi para penentamg. Sekiranya beliau SAW
naik dari Mal*ah ke langit. Maka musuh )rang menentang tidak
mendapatkan jalar rmtuk mencari penjelasan. Oleh karena Nabi SAW
menyebutkan diperjalalrlcan ke Baitul Maqdis, mereka bertanya
kepadanya tentang ciri Baitul Maqdis, yang telatr mereka lihat
sebelumnya, dan mereka juga meirgetatrui beliau SAW belum pernatr

melihatnya sebelum itu. Ketika Nabi SAW mengabarkannya pada

mereka maka teftuktilah kebenarannya atas rya )rang beliau katakan
berupa kunjungan ke Baitul Maqdis dalmr satu malam. Bila berita
beliau SAW benar dalsn masalah itu, maka apa )rang disebu&an
sesudahnya hanrs dibenartan. Maka hal itu menjadi tanrbatran
keimanan orang muknin dsr tarnbahan kecelakaan orang yang ingkar
dan menentang."

42. Mi'rej

!t;"oir-<z\,A:;,;a i *y *{u6 q,j *
g)t €64.:JG !rG|,i-y * *;**'r1r; *\t*lL ;, 'i6- G 7t €.€t\\,*^Lbt -r-;rt e Jo C:rj-
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t-1 :u7 J\rt:t)a.d .:y J\:y;.11 -'6:*,i'r;-

d\i,ii.'*:- s}* Jt :r r" i,,su t:, 4
,#,6u.il ,;,it f,,i*qf! *;ps -:.e
.';23.i l?,A:;r,Ftur" !!'q.l'i ,:yi"i ,:s*d ,1
;1-L, '& ;i 1J ie e;:F (: c- isrlt ,L :', j),,*)r'i lut
i:it ;, ,? ;b ,sr';i,l;u ,^1i';^5 ,oi'* ;ol'*
'ii {,!-t;';t ,E ,yb 'iu tg i 1p.-aliu rfur

iu4t t,!:t:;';,E''n,jti r{lt ;-,ri'i;r-,k !'3J
'U ,1;ilsnl r;i :iui ,iii q:, $$'dv A; .64 .ie.
'#ti ;tirl.* t:r ;,io'i"$it ii,*'.55 . 

^JL

'iu s.ii i,,F'jhv*6it,J;r,J ,? €.'y; .eP,
.n zJG Wt J.\l it ,E .'rZJ :Ju Ya; ii ,E .hb
;*r,H i\;e Ar' ei .,e i4t 7,:r€', ?E

f,;:-:ki ry'#,e,, A-rii 'iu.aiu"ir 
rir rij

,t,'-:-.lt JL.er*'i .Ct,Ut, Cilt t\\t?';,rd f
'ji \rJ;';j ,E ,yb 'iu su ; |y ,:"iiu '^1;et

i ul.Jt t,l: 6 ;,y.',g,io Wt,j- rl rs:-1k *
+'#',i ;" li;'iu/ri ; tsy iilu * .:"* .ie.

-t
lt* j

I
.CiltUt, Cilt itru, G';

A'LJ-
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+} ,E.i,i6 tll 't'ii1f iSi."rZJ :Jv tit; ;t
,n-i,\u; ,iu n-:\\it'.-;t; A' .ei .ie. i4,'t ,:,

'}ry gir atrt, t:r|,ic'i,',; * L:i'-i *'#
tri; i,E'i;,;uru.;l,J3t i'e €.yi C9'

'ii t$l J.\l ij ,E ."JU :Ju .ig;';i ,E,I)* ,iu

,lu .i\)r; tiri'.->v ri"t; .i- iq;lt t ,!.1;; ,b. )i
C&;r, {t.+'; 'jr; il "i * 

r-.'.ii *'#,lor:rst:;
i,E,i;;ttL,ilti3t J e €.*;.CgtC,i
t--l t'ri lut,E .'H :Ju t;t; i,E .,F-b,ju ru;

,;; $$'dv tu .iv idt t ,l;t:;'; 'i6 .F; ,i6

il- (;';,io'i'""i,y'.5i *'#,;;rji'iu
'ii tcr"(i t1 :'iU,6J'-)twfu- .CUt'Cti Cil,
iWu-';,:'tf *i ,1-^!it Sl* 15,r,,* c*'o\"';;:i

.2teui i,E,J-b'd,elt,!:il, 13t J\er*p ,;l
1i ePLe , it ,8.'rg :Ju t's1;Ui ;,E. .,hj.* ,iG

,Js ,}:)yr;yi'da Lti .ividt t ,:)t:;'r ,JG .i
,+7 ,JJ.iy-t' 

"j 
,*'.5i ,ic .y';t ,'trft w

j,'iii,iv Joiti.ry jy*); Cg'U'i Cil'l)!
riyyu-$.itir: "s iJv ,n:-at osi'J,, rA;;tift ,# )\
l,t; ( orf 6 :Lta ot7G ;:tres cotiblJ ot;J , .ql;i'*;ri
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! .-tl1 -Fu t:rstL)r (?2 ,aLit €!,:# 99qt' ii :JG

.. o1).. ,..v -v dr-r .=rl-, ,&T ,rA'r*= W y'eflfsdi | _r)

lJ$:t-,', iti:, Ablu ,aar15t'*i'S;t-I u, |-Aaj'd3.C

,iJ;i,'+ J*;; A,'&j,r;,L d €e|c;j
L7J i;;i ,L ;lrtr ,'d;j ;;k or& ;r;. L}i;
|J {,.>'rf 7. :Ju; ;; J\ej ,i; ,y ?t12 *.'#'u*,t,1,-li Ll, Jv . {;-,f o(& #-'o'rf
,Y:;1,,1.'Aoi |!r3 ;A, *;i; i jt:,i,y 

?t:r,;
U:J- ,iv .'e-\.i+i$r fi:Ltt'e::, j,l'e\u ,a;At'*i
a',J 4je €i :Jv *?, ;b:-,i ,;9,, i>?t t & ;,

'q:V';;ikt *i"'Zii:'u
3887. Dari Malik bin Sha'sha'ah RA, bahwa Nabi SAW

menceritakan kepadanya tentang malam beliau diperjalankan. Beliau
SAW bersabda, "Ketika aku berada di Al Hathim 

-barangkali 
beliau

mengatakan Al Hijr- dalam keadaan berbaring. Tibaliba ada yang
datang kepadaku dan mengiris -4ia berkata, aku mendengamya
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mengatakan membelatr-- apa yang ada di antara ini dan lzl. (Aku
berkata kepada AI Jarud yang berada di sisiku, "Apa yang dia
maksud?" Dia berkata, "Dari atas pangkal lehernya hingga bulunya"
---dan aku mendengarnya berkata, "Dari atas dadanya hingga
bulunya"- Lalu dia mengeluarkan hatilal Kemudian didatangkan
kepadalru bejana emas yang dipenuhi keimanan. Hatiku dicaci
kemudian diisi lalu dikembalikan. Setelah itu didatanglcan kcpadaht
seekor henan yang lebih rendah daripada bighal dan lebih tinggi dori
keledai, dan berwarna putih. (Al Jarud berkata kepadany4 "Apakah ia
adalah Buraq wahai Abu Hamzah?" Anas menjawab, "Banar!'). .Ia

meletakkan langkahnya pada batas akhir pandangannya. Alu dibawa
di atas hewan itu. Jibril beranglcat membawaku hingga mendatangi
langit dunia dan minta dibukakan. Dikatakan, 'Siapo ini?' Dia
berlrata, 'Jibil'. Dilutalan, 'Siapa yang bersomamu?' Dia
menjawab, 'Muhammad'. Dikatakan, 'Apakah telah diutus kepado-
Nya?' Dia menjawob, 'Benar'. Dilcatalcan, 'selamat datang. Seboik-
baik yang datang telah datang'. Pintu langit dibuka. Ketika aht telah
masuk terilyata di sana terdapat Adam. Dia berkota, 'Ini bapabnu
Adam', berilah salam lrepadanya, maka aht memberi salam
lrepadanya. Dia.membalas salam kemudian berkata, 'selamat duang
anak yang shalih dan Nabi yang shalih'. Kemudian aht dibm'a naik
hingga kc langit kedua, lalu minta dibukakan. Dikatakan, 'Siapa ini?,
Dia berkata, "Jibil'. Dilcatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia
menjawab, 'Muhammad'. Dilmtakan, 'Apakah telah diutus
lrepadanya?' Dia mmjawab, 'Benar'. Dikatakan, 'selamat datang.
sebaik-baik yang datang telah datang'. Pintu langit dibuka. Karka
alat telah masuk ternyata di sana terdapat Yahya dan Isa. Mereka
adalah dua anak bibi dari pihak ibu. Dia berkata, 'Ini adalah yahya

dan Isa', berilah salam kepada keduanya, maka alru membei salam
kepada mereka. lalu keduanya membalas salam kemudian berkata,
'Selamat datang saudara yang shalih dan Nabi yang shalih'.
Kemudian aht dibawa naik hingga lce langit ketiga, lalu minta
dibukakan. Dikatakan, 'Siapa ini?' Dia berkata, "Jibril'. Dikatakan,
'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad'. Dikatakan,
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'Apakah telah diutus kepadanya?'Dia menjawab,'Benar'.
Dikatakan, 'Selamat datang. Sebaik-baik yang datang telah datang'.

Pintu langit dibuka. Ketika aku telah masuk ternyata di sana terdapat

Yusuf. Dio berkata, 'Ini adalah Yusuf', berilah salam kepadanya,

maka alar memberi salam kepadanya. Dia membalas salam kemudian

berkata, 'selamat datang saudara yang shalih dan Nabi yang shalih'.
Kemudian alat dibawa naik hingga ke langit keempat, lalu minta

dibukakan. Dikatakan, 'Siapa ini?' Dia berknta, "Jibril'. Dikatakan,
'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad'- Dil<atakan,
'Apakah telah diutus kepada-Nya?' Dia meniawab, 'Benar'.

Dikatakan, 'selamat datang. Sebaik-baik yang datang telah datang'.

Pintu langil dibuka. Ketika alar telah masuk ternyata di sana terdapat

Idris. Dia berkata, 'Ini adalah ldris', berilah salam kepadanya, mal<fl

aku memberi salam kepadanya. Dia membalas salam kemudian

berkata, 'Selomot datang saudara yang shalih dan Nabi yang shalih'.
Kemudian aku dibawa naik hingga ke langit lrelima, lalu minta

dibukalran. Dikatakan, 'Siapa ini?' Dia berkata, "Jibril'. Dikatakan,
'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad'. Dikatalcan,
'Apakah telah diutus kepadanya?'Dia menjawab,'Benar'.
Dikatalran, 'Selamat datang. Sebaik-baik yang datang telah datang'.

Pintu langit dibul<a. Ketika alat telah masuk ternyata di sana terdapat

Harun. Dia berkata, 'Ini adalah Harun', berilah salam padanya,

maka alu memberi salam kepadanya. Dia membalas salam kemudian

berkata, 'Selamat datang saudara yang shalih dan Nabi yang shalih'.
Kemudian aht dibawa naik hingga datang ke langit keenam, lalu
minta dibukalwn. Dikatakan, 'Siapa ini?' Dia berkato, "Jibril'.
Dikatalcan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad'.

Dikatakan, 'Apakah telah diutus kepadanya?' Dia menjawab,
'Benar'. Dikatakan, 'Selamat datang. Sebaik-baik yang datang telah

datang'. Pintu langit dibuka. Ketikn aku telah masuk ternyata di sana

terdapat Musa. Dia berkata, 'Ini adalah Musa' berilah salam

kepadanya, maka aku memberi salam kepadanya. Dia membalas

salam kemudian berkata, 'Selamat datang saudara yang shalih dan

Nabi yang shalih'. Ketika alat melewatinya dia menangis. Dikatakan,
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'Apa yang membuatmu menangis?' Dia berkata, 'Aku menangis
karena seorang pemuda diutus sesudahla4 umatnya lebih banyakyang
akan masuk surga dibanding umatku'. Kemudian alru dibawa naik
hingga ke langit ketujuh, lalu minta dibulcakan. Dikatakan, 'Siapa

ini?' Dia berkata, 'Jibril'. Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia
menjawab, 'Muhammad'. Dikatakan, 'Apakth telah diutus kepada-
Nya?' Dia menjawab, 'Benar'. Dikatakan, 'Selamat datang. Sebaik-
baik yang datang telah datang'. Pintu langit dibuka. Ketika aku telah
masuk ternyata di sana terdapat lbrahim- Dia berkata, 'Ini adalah
bapokmu lbrahim' berilah salam kepadanya, amak aku memberi
salam kepadanya. Dia membalas salam kemudian berkata, 'selamat

datang anak yang shalih dan Nabi yang shalih'. Kemudian Sidratul
Muntaha diangkat (didekotkan) kepadahr. Ternyata buahnya sama

seperti qullah Hajar dan daunnya sama seperti telinga unta. Dia
berlrata, 'Ini adalah Sidratul Muntaha'. Ternyata disana terdapat
empat sungai; dua sungai bathin dan dua sungai lahir. Alcu berkata,
'Apalrah kedua ini wahai Jibril?' Dia berkata, 'Adapun yang bathin
adalan dua sungai di surga. Sedangkan yang lahir adlaah Nil dan
Euphrat'. Kemudian diangkat untukku Baitul Ma'mur. Lalu diberikan
kepadalu gelas berisi khamer dan gelas berisi susu serta gelas berisi
madu. Alat pun mengambil susu. Dia berkata, 'Ia adalah fithrah yang
engleau dan umatmu berada pada fithrah itu'. Kemudian diwajibkan
kepadalu 50 shalat setiap hari. Alu kembali dan melewati Musa. Dia
berkata, 'Apa yang diperintahlran kepadamu?' Aku berkata, 'Aktt

diperintah 50 shalat setiap hari'. Dia berkata, 'sesungguhnya

umatmu tidak akan mampu menjalankan 50 shalat setiap hari.
Sungguh demi Allah, aku telah mencoba orang-orang sebelummu. Alat
berupaya memperbaiki bani Israil dengan susah payah. Kembalilah
kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan bagi umatmu kepada-
Nya'. Alru kembali dan dikurangi darihr 10 (shalat). Alru kembati
kepada Musa dan dia mengatakan seperti itu. Alu kembali dan
dilrurangi darilru 10 (shalat). Afu datang lagi kepada Musa dan dia
mengatal<an seperti itu. Alru kembali dan dilarangi darilat 10 (shalat).
Aht kembali pada Musa dan dia mengatakan seperti itu. Alu kembali
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dan diperintah (mengerjalan) 10 shalat setiap hari. alu kembali dan

dia mengatakan seperti itu. Maka alru kembali dan diperintah
(melalcsanalcan) 5 shalat setiap hari. Aku kembali kepada Musa dan

dia berkata, 'Apa yang diperintahkan kepadamu?' Aku berkata, 'Aku

diperintah (melaksakan) 5 shalat setiap hari'. Dia berkata,
'Sesungguhnya umatmu tidak momry menjalankan 5 shalat setiap
hari. Sungguh aht telah mmcoba orang-orang sebelummu dan

berupaya memperbaiki bani Israil dengan susah payah. Kembalilah
kepada Tuhanmu dan mohonlah pada-Nya keringanan bagi umatmu'.

Aku berkatq 'Alu telah memohon lcepada Tuhanht hingga aku malu.

Akan tetapi alu ridha dan pasrah'. " Beliau bersabda, "Ketika aku
telah lewat maka terdengar serlton, 'Aht telah menetapkanfardhu-Ku
dan memberi keringanan atas hamba-hamba-Ku'. "

u air 
6-iijt ri+ ue1 ,,)G Ii et1#r?nt ,g, f6 q, f

y \t J:" it J;", va:i * ei, € 'ju <.,,tr 
'*.r;!s)i

irTfr ,; iri;ti,'Jil,i 
' 

ju ."^*i' ii Jt * U.ri 4 *',.'9.J
t.t.l.f)tr# e

3888. Dari Ibnu Abbas RA tentang firman Allah, 'Dan Kami
tidak menjadikan mimpi yang Kami perlihatkan kepadamu melainkan

sebagai ujian bagi manusia', dia berkatq "Dia adalatr penglihatan

dengan mata telanjang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW pada

malam beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis." Dia berkata, "Pohon
yang terlaknat dalam Al Qur'an adalah pohon Zaqqum."

Keteransan Hadits:

(Bab Mi'raj). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan

periwayat naskatr Shahih Bulchari. Sementara dalam riwayat An-
Nasafi tertulis 'Kisah Mi'raj'. Kata mi'raj berasal dari kata araja

3O4 _ T'ATIIUL BAARI



ya'ruju yang berarti naik. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu
terjadinya mi'raj. sebagian mengatakan, ia terjadi sebelum kenabian.
Namun, pandangan ini cukup ganjil kecuali bila dikatakan bahwa
mi'rE saat itu terjadi dalam mimpi seperti yang telah dijelaskan.
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hal itu terjadi sesudah

kenabian. Namun, mereka kembali berbeda dalam menentukan
waktunya. Sebagian mengatakan I tahun sebelum hijratr. Pendapat ini
dikemukakan Ibnu Sa'ad dan selainnya serta ditegaskan oleh An-
Nawawi. Batrkan Ibnu Hazm berlebihan dengan mengklaim bahwa
pendapat ini telatr menjadi ijma' (kesepakatan). Tentu saja pernyataan

Ibnu Hazm tertolak, kare,lra dalam masalatr ini ada lebih dari l0
pendapat. Diantaranya:

Pertama, mi'raj terjadi 8 bulan sebelum hrjrah.

Kedua, mi'raj terjadi 6 bulan sebelum hljrah. pendapat ini
dinukil Abu Ar-Rabi' bin Salim. Kemudian Ibnu Hazm mengutip
pernyataan yang mengindikasikan pendapat pertama. Dia berkata,
'Mi'raj terjadi di bulan Rajab tatrun ke-12 setelah kenabian."

Ketiga, mi'raj terjadi I I bulan sebelum hijrah. pendapat ini
ditegaskan Ibratrim bin Al Harbi, dia berkata, 'Mi'raj terjadi pada

bulan Rabi'ul Akhia satu tahun sebelum hijrah." Lalu Ibnu Al
Manalyar menguatkan dalam krtab syarh As-sirah karya Ibnu Abdil
Barr.

Keempat, mi'rq terjadi I tahun 2 bulan sebelum hijratr seperti
dinukil Ibnu Abdil Barr.

Kelima, mi'raj terjadi I tatrun 3 bulan sebelum hijratr seperti
dikutip Ibnu Faris.

Keenam, mi'rE terjadi I tahun 5 bulan sebelum hijratr. pendapat

ini dikatakan As-sudi, dan dari jalurnya dinukil Ath-Thabari serta Al
Baihaqi. Berdasarkan pendapat ini berarti mi'raj terjadi pada bulan
Syawal, atau bulan Ramadhan bila dihitungseczra genap.

Ketujuh, mi'raj terjadi di bulan Rabi'ul Awal seperti ditegaskan
Al waqidi. Pendapat ini pula yang menjadi konsekuensi riwayat Ibnu
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Qutaibah dan dikutip Ibnu Abdil Barr, batrwa mi'raj terjadi 18 bulan

sebelum hijrah.

Kedelapan. mi'raj terjadi pada bulan Ramadhan l8 bulan

sebelum hijrah. Pendapat ini dinukil dari Ibnu saad dari Ibnu Abi

Sabrah.

Kesembilan, mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Pendapat ini

diriwayatkan Ibnu Abdil Barr dan An-Nawawi di kitab Ar-Raudhah.

Kesepuluh. mi,raj terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Pendapat ini

diriwayatkan Ibnu Atsir.

Kesebelas, mi'raj terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Pendapat ini

diriwayatkan Iyadh serta diikuti Al Qurthubi dan An-Nawawi dayj Az-

ZiuhIi. Iyadh mengukuhkannya bersama orang-orang yang mengikuti

nya. Mereka berhujjah; tak ada perbedaan bahwa Iftadijah turut shalat

bersama beliau SAW sesudatr shalat diwajibkan, dan tidak ada

perbedaan bahwa Khadijah mungkin wafat 3 tahun sebelum hijrah dan

sekitar itu, atau 5 tahun sebelum hijratr. Lalu tidak ada perbedaan

bahwa penetapan kewajiban shalat terjadi di malam isra'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua masalah yang dia nafikan

perbedaannya perlu ditinjau kembali. Adapun masalah pertama,

disebutkan Al Askari bahwa Khadijah wafat 7 tahun sebelum hijrah,

dan sebagian lagi mengatakan 4 tahun. Dari Ibnu Al Arabi dikatakan

dia wafat pada tahun hijrah.

Mengenai masalah kedua, sesungguhnya waktu penetapan

kewajiban shalat diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang

berpendapat, bahwa ia diwajibkan sejak awal kenabian dan jumlahnya

dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat sore hari. Adapun yang

diwajibkan pada malam isra' adalah shalat lima waktu.

Sedangkan masalah ketiga, sudah disebutkan pada biografi

Khadijah ketika membahas hadits Aisyah tentang awal mula

penciptaan. Aisyah menegaskan bahwa Khadijah wafat sebelum shalat

difardhukan. Dengan demikian diketahui, pernyataan 'sesudah shalat

difardhukan', maksudnya shalat yang difardhukan sebelum shalat lima
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waktu, dengan catatan pemyataan itu akurat. Sementara pernyataan

Aisyah, 'Dia wafat sebelum shalat difardhukan', maksudnya shalat

lima waktu. Maka kedua pernyataan tersebut dapat dikompromikan

dengan cara ini, sehingga konsekuensinya Khadijatr wafat sebelum

isra'. Kemudian masalatr keempat, mengenai tatrun wafatnya Khadijah

terdapat perbedaan lain. Al Askari menukil dari Az-Zuhri, Khadijah

wafat 7 tatrun sesudah kenabian. Artiny4 dia wafat 6 tatrun sebelum

hijrah. Al Askari menyimpulkan hal ini dari pendapat yang

mengatakan antara kenabian dan hijrah adalah l0 tahun.

Hadits ini dikutip Imam Bukhari.melalui Qatadah dari Anas bin

Malik. Sementara pada pembahasan tentang awal mula penciptaan

disebutkan melalui jalur lain dari Qatadah, "Anas menceritakan

kepada kami", dengan demikian tidak ada dugaan bahwa Anas

melakukan tadlis (pengaburan riwayat), karena di sini dia menegaskan

telah mendengar langsung.

Malik bin Sha'sha'atr yang dimaksud adalah Ibnu Wahab bin
Adi bin Malik Al Anshari dari bani An-Najjar. Riwayatnya tidak ada

dalam shahih Bukhari selain hadits ini. Selain itu, tidak dikenal

periwayat darinya selain Anas bin Malik.

Ls;i 1 ,*'liit- petfau menceritakan kepadanya tentang

malam beliau berjalan). Demikian yang dikutip oleh kebanyakan

periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dinukil, t-'. gyl
(Diperjalankan). Hal serupa juga diriwayatkan oleh An-Nasafi. Kata

'usriya bihi' adalah sifat bagi kata 'lail' (malam), artinya beliau

dipedalankan pada malam itu.

-r.,:.-,lt d i,, 63j- ,:*lr €(oi At Hathim dan barangkali

beliau mengatakan Al Hijr). Keraguan ini berasal dari Qatadah,
seperti yang dijelaskan Imam Ahmad dari Affan dari Hammam

dengan rafazh, ;c..st ;y,iia J$ 6:)i g*r ees 61 W. (Ketika aku

sedang tidur di Al Hathim, dan barangknli Qatadah mengatakan 'di

Hijr'). Adapun maksud Hathim di tempat ini adalah Hijr. Sungguh
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salah mereka yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tempat
antara sudut Ka'bah (Hajaw Aswad) dan Maqam (Ibratrim), atau
antara Zamzarn dan Hijr. Meski terdapat perbedaan tentang AI
Hathim, apakah termasuk Hrjr atau bukan, seperti orang telatr

dijelaskan pada bab "Pembangunan Ka'bah", tetapi penekanannya di
sini adalah tempat kejadian peristiwa itu. Sementara diketatrui bahwa
kejadian tersebut tidak terulang karena kisahnya hanya satu,
mengingat kesatuan sumbemya. Pada pembatrasan tentang awal mula
penciptaan telah disebutkan, #t * $f WA. (Ketika alat berada di sisi

Ka'bah). Tentu saja versi ini lebih umum dibanding yang sebelumnya.

Dalam riwayat Az-Zuhi dari Anas, dari Abu Dzar disebutkan,

*Uii d 
"iL 

ej Unp ntmahhr dibutca dan saat iru ahr berada di

Mal,*ah). Kemudian dalam riwayat Al Waqidi melalui sanad-sanad-
nya disebutkan, .-Jti ,fJ * q:( i'rfr lB"liou diperjalankan di

malam hari dari pemukiman Abu Thalib). Dalam hadits Ummu Hani'
yang dikutip Ath-Thabrani bahwa beliau SAW menginap di rumah

Ummu Hani', dia berkata , g;3 *-f bl.' j,ii #Xt 
'U'n6 (Di tengah

malam aht kehilangan beliau, malco beliau bersabda, 'Jibril datang
kepadoht...'.).

Semua pemyataan ini mungkin digabungkan batrwa beliau SAW
bermalam di rumah Ummu Hani', dan rumatrnya berada di
pemukiman Abu Thalib. Kemudian atap rumah beliau SAW dibuka

-beliau 
menisbatkan rumah tersebut kepada dirinya karena beliau

berada di ternpat itu- dan malaikat turun, lalu membawanya ke
masjid. Di tempat inilatr beliau SAW berbaring dan dihinggapi rasa
kantuk. Kemudian malaikat mengeluarkannya ke pintu masjid dan
menaikkannya ke atas Buraq.

Dalam riwayat mursal Hasan yang dikutip Ibnu Ishaq

disebutkan bahwa Jibril datang dan membawa beliau ke masjid, lalu
menaikkannya ke atas Buraq. Riwayat ini menguatkan cara
penggabungan yang kami kemukakan. Sebagian mengatakan, hikmah
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turunnya malaikat dari atap adalah sebagai isyarat akan adanya

kejadian-kejadian yang menakjubkan. Disamping itu sebagai

pemberitahuan awal bahwa beliau akan dinaikkan ke arah atas.

64Lii (Berbaring). Dalam pembatrasan tentang awal mula

penciptaan disebutkan , Ot 'tz'z;i1i 

t'6t'rfr. (Di antara tidur dan terjaga).

Hal ini dipahami awal keadaan beliau SAW. Setelah beliau
dikeluarkan ke pintu masjid dan dinaikkan ke atasBuraq, maka beliau
pun terjaga. Adapun keterangan dalam riwayat Syarik berikut pada

pembahasan tentang tauhid di akhir hadits, Lir'::: ',1 t5i lKetika aku

terbangun), bila dikatakan bahwa kejadiannya terulang, maka tidak
ada kemusykilan, tetapi bila dikatakan batrwa peristiwa itu hanya

terjadi satu kali, maka kata 'terbangun' diartikan 'sadar'. Maksudnya,

sadar dari hal-hal yang telatr menyita seluruh perhatiannya, yaitu
menyaksikan kerajaan Allah,lalu kembali kepada alam dunia.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamratr berkata, "seandainya

beliau SAW mengatakan dirinya dalam keadaan terjaga niscaya beliau
telah mengabarkan kebenaran itu. Karena hati beliau sama, baik dalam

keadaan tidur maupun terjaga. Dernikian pula mata beliau tidak
pernah dikuasai'sepenuhnya oleh tidur. Akan tetapi beliau memilih
yang lebih jujur dalam mengabarkan peristiwa. Maka dari sini diambil
pelajaran tentang tidak bolehnya berpaling dari makna hakiki suatu

lafazh kepada makna majaz, kecuali karena suatu sebab yang

mengharuskannya.

7i u;.wSl\11ftOa-ttba ada yang datang kepadaku). Dia adalah

Jibril AS, seperti yang telah disebutkan. Pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan disebutkan, 'iJ. i-,6tir l'-;i ,J*-Xti '*; it

v-')'&'6 
"#(t 

1*?t (Tiba-tiba aku mendengar suara mengatakan,

'Orang ketiga di antara dua orang'. Lalu alar datang dan dia pergi
membawaku). Pada awal pembahasan tentang shalat dijelaskan bahwa
kedua orang yang dimaksud adalah Hamzah dan Ja'far, dan saat itu
Nabi SAW tidur di antara keduanya.
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Keterangan ini memberi keterangan tentang sifat tawadhu'

akhlak mulia Nabi SAW. Selain itu, diperbolehkannya tidur bersama

di satu tempat. Namun, dari jalur lain disyaratan agar tidak tidur

dalam satu selimut.

:# ,ii-i!;j,i6t-'ret (Dia mengiris. Beliau berkata, "Aku

mendengarnya mengatakan, 'Dia membelah'.'). Orang yang berkata

di sini adalah Qatadah, dan yang mengatakan adalah Anas. Dalam

riwayat Ahmad disebutkan ,'O2l'J:t;-Lill Li;, t;!.; :,lreil lQatadah

berkata, "Mungkin aht mendengar Anas mengatakan, 'Dia

membelah'.').

)ttil.ilA g*u berlcata kepada Jarud). Saya tidak menemukan

periwayat yang menyebu&an nasab Jarud di tempat ini. Barangkali

dia adalah lbnu Abi Sabrah Al Bashri (satrabat Anas). Abu Daud telah

mengutip satu hadits darinya 
-selain 

hadits ini- dari Anas.

:"1(Dari pangkal teher).Ia adalah tempat yang agak masuk

di bagian bawah tenggorokan.

:-e ,)l (Hinssa bulunya). Maksudnya adalatr bulu kemaluan.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *.,Pi Jl(Hnss" bagian

bawah perutnya). Sementara pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan disebutkan , y. 9rt Al. /, i tO*i leher bagian bawah

hingga bulu di bawah perutnya).

Pr(Dari bagian atas dadanya). Yakni ujung dadanya.

::4 |\@ingga bulunya). Al Karmani menyebutkan bahwa

pada sebagian naskah tertulis, * il(Hingga rambut kemaluannya).

Sebagian ulama mengingkari peristiwa pembelahan dada pada

malam isra'. Mereka berkata, '?eristiwa ini berlangsung saat beliau

masih kecil, tepatnya di bani Sa'ad." Namun, pengingkaran ini tidak

bernilai, karena riwayat yang menerangkan hal itu adalah mutawatir.
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Peristiwa pembelahan dada juga terjadi saat beliau diutus sebagai nabi

sebagaimana diriwayatkan Abu Nu'aim di dalam kitab Ad-Dala'il.

Tiap peristiwa tersebut memiliki hikmah tersendiri. Pembelahan

dada yang pertama adalatr untuk menghilangkan kelebihan yang ada

dalam dirinya sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Anas,

31-; orl: 'jJr 'y; ri; ,;t6t''r*it A?16 (Maka Malaikat mengeluarkan

segumpol daging, lalu berkara, 'Ini adalah b.agtan syetan dari
dirimu). Peristiwa ini terjadi ketika beliau SAW masih kanak-kanak.

Oleh karena itu, beliau tumbuh dengan sempurna dan terpelihara dari
gangguan syetan. Adapun pembelahan dada saat diutus sebagai Rasul
adalah sebagai kemuliaan tambatran bagrnya. Agar beliau menerima
apa yang akan disampaikan dengan hati yang kuat dan bersih secara

sempurna. Kemudian pembelatran dada kembali terjadi saat akan naik
ke langit agar beliau siap bermunajat dengan Tuhannya.

Kemungkinan juga hikmah pencucian ketiga ini adalah untuk
kesempurnaan dengan cara mengulangi tiga kali, sebagaimana yang

terdapat dalam syariat beliau SAW. Ada kemungkinan pembukaan

atap rumah beliau adalatr sebagai isyarat kejadian yang akan

dialaminya berupa pembelahan dada. Lalu luka itu akan menutup
kembali tanpa susah payah dan tidak pula mendatangkan mudharat.

Semua riwa berkenaan dengan pembelahan dada,

pengambilan hati, serta hal-hal

sesuatu yang diterima tanpa harus menentangnya. Karena
Gkuasaan ftIfi -arnry![9bli@ry;i
@b?
"Pengingkaran pemUeiatran dada pada malam isra -tidak- perlu 

---

{@Spe!=pqrq periwayiffirisfrwa ilu 1da@
yang tsiqah (terpercaya) dan masyhur."

****-1 ' '"' *'-

\:-15 'f *r(Wadah dari emas). Penyebutan'thast/thist'

(wadah untuk cuci tangan) secara khusus, karena inilah tempat untuk
mencuci paling masyhur pada saat itu. Sedangkan penyebutan 'emas'
dikarenakan kedudukannya paling bermutu di antara bejana-bejana
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yang ada. Di samping itu, di dalamnya terdapat kekhususan-

kekhususan yang tidak ditemukan pada bahan lainnya, dan

penggunaannya di tempat ini memiliki kesesuaian tersendiri, di

antaranya; Pertama, ia adalah bejana penghuni surga. Kedua, ia tidak

dapat dimakan api atau tanah serta tidak berkarat. Ketiga, ia adalah

benda paling berat sehingga sesuai dengan beratnya waltyu.

As-suhaili dan selainnya berkata, 'Tika ditinjau dari kata

'dzahab' (emas) maka sesuai dengan makna hilangnya kotoran dari

beliau SAW, dan sesuai pula dengan saat kepergiannya menghadap

Tuhannya. Bila ditinjau dari segi maknanya maka sesuai dengan

kejernihan, kecerahan, kebersihan, ketahanan dan beratnya, sementara

wahyu adalah berat. Allah berfirman dalam surah Al Muzzammil [73]
ayat 5, 

'# :ttj ''lJib 
* Sl (Sesungguhnya Kami akan menurunkan

kepadamu perkataan yang berat) dan firman-Nya dalam suratr Al
A'raaf [7] ayat A, oi.Eir i 4t6 e-!T'*ti'iJ (Barangsiapa yang

berat timbangan kebaikannya maka merekn itulah orang-orang

beruntung). Di samping itu, emas adalatr sesuatu yang paling berharga

di dunia. Sementara'firman' adalatr kitab Allah yang mulia."

Barangkali peristiwa ini terjadi ketika emas belum diharamkan

dalam syariat beliau SAW. Tidak cukup dikatakan batrwa yang

menggunakannya adalatr mereka yang tidak diharmakan untuk

menggunakannya, yaitu para malaikat, sebab sekiranya ia haram bagi

beliau tentu malaikat pun tidak akan menggunakannya untuk urusan

yang berkaitan dengan badan beliau. Mungkin juga dikatakan bahwa

iarangan menggunakan emas khusus di dunia, sedangkan yang terjadi

pada malam itu pada umumnya masuk perkara gaib, sehingga

diikutkan dengan hukum-hukum akhirat.

,.-J9 (Keimanan). Dalam pembatrasan tentang awal mula

penciptaan diberi tarnbahan, 1-(r) (Dan hikmaft). An-Nawawi

berkata, "Maknanya, bejana tersebut berisi sesuatu yang biasa

menarnbatr kesempurnaan Iman dan hikmatr. Sesuatu ini mungkin saja
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dipahami seperti makna yang sebenarnya. Mengubah sesuatu yang
maknawi menjadi yang materi adalatr perkara yang mungkin.
Sebagaimana surah Al Baqaratr akan datang pada hari Kiamat
bagaikan naungan, dan maut dalam bentuk kibasy. Demikian juga
tentang ditimbangnya amalan dan perkara gaib lainnya."

Al Baidhawi berkata, "Barangkali hal itu sebagai bentuk
perumpamaan, karena perumpamaan hal-hal yang bersifat maknawi
sering terjadi, sebagaimana surga dan neraka diperlihatkan kepada

beliau di dinding. Manfaatnya adalah menjelaskan perkara yang
maknawi melalui indera."

Ibnu Abi Jamratr berkatq "Hadits ini menunjukkan tidak ada
sesuatu yang lebih agung dari hikmah setelah keimanan. oleh karena
itu, hikmah digandengkan dengan keimanan. Hal ini diperkuat firman
Allah dalam surah Al Baqarah l2l ayat26g, t? G:ilud-itiijir oi it
t1t' (Barangsiapa dianugerahi hilonah berarti telah dianugerahi

karunia yang sangat banyak). Adapun definisi paling tepat yang
dikatakan tentang hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya,
atau pemahaman yang mendalam tentang Kitab Allah. Berdasarkan
definisi kedua ,terkadang hikmah didapatkan tanpa keimanan dan
terkadang pula tidak didapatkan. sedangkan menurut definisi pertama
berarti keduanya saling berkaitan erat. Sebab iman menunjukkan
adanya hikmah.

,4|4 (Dia mencuci hatiku).Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, {!|3:4.# e e?A$ (Dia [JibritJ mengeluarkan

hatiku dan mencaci dengan air zamzam). Hadits ini menunjukkan
keutamaan air Zamzam atas selainnya.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Tidak dicucinya hati beliau dengan
air surga, karena air zamzam memiliki kelebihan tersendiri, dimana ia
berasal dari surga dan ditetapkan berada di bumi. Hal itu dimaksudkan
untuk melanggengkan berkah Nabi SAW di bumi."
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As-Suhaili berkata, "oleh karena zarrnam adalatr sumur yang
dibuat Jibril untuk ibu Ismail yang kelak menjadi kakek Nabi SAW,
maka sangat sesuai bila air itu digunakan mencuci hati beliau saat
akan menghadapDzatYang Suci dan bermunajat kepada-Nya."

Sebagain mengatakan bahwa kata thisth (bejana) tersebut sesuai
dengan firman Allah dalam surah An-Naml l27l ayat l, bUi '$t *
lTr-fit (Tha siin. Itulah syat-ayat Al eur'an). Namun, ini adalah

korelasi yang cukup jauh.

t' ,:l'€ ,|+ ii 6emuaun diisi lalu dikembalikan). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , ui-i ttq* t (Kemuaian diisi

iman dan hilonah). sementara dalam riwayat syarik disebutkan, 'o,$

:*jlgtliL-:(Dadanya diisi dengannya dan juga urat lehernya).

Kisah ini mengandung kejadian luar bias4 morakjubkan bagr yang
mendengarnya, apalagr bag yang menyaksikannya. Biasanya
seseofturg yang dibelatr dadanya dan hatinya dikeluarkan, maka tidak
ayal lagi orang itu akan meninggal. Meski demikian, peristiwa itu
tidak memberi dampak negatif maupun rasa sakit, apalagr pengaruh
lainnya.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hikmah pernbelatran dada beliau
sAw 

-meski 
bisa saja dipenuhi iman dan hikmah tanpa hanrs

dibelah- adalatr untuk menambatr kekuatan keyakinan. Dengan
melihat langsung proses pembelatran dada yang tidak menimbulkan
dampak apapun, maka timbul rasa aman pada diri beliau dari segala
apa yang ditakutkan seperti biasanya. oleh karena itu, beliau menjadi
n:lanusia paling berani dan sangat agung keadaan dan ucapannya,
hingga Allah menyebutkan sifatnya daram firman-Nya dalam surah
An-Najm [53] ayat 17, si), 6:t'"-zJt {) t-, (penglihatannya

fMuhammadJ tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak
[pulal melampauinya).
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k-ontekC-kejadian luar biasa. Karena kebiasaan yang bel4u,_-pSglry_:
r

Kemudian terjadi perbedaan; apakatr perrbelahan dada dan

pencucian hati itu khusus pada diri beliau, atau juga terjadi pada para

nabi yang lain?

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kisah Tabut (peti) bani
Israil, batrwa di dalamnya terdapat tlrrl (baskom/wadatr) tempat

mencuci hati para nabi. Riwayat ini memberi asumsi bahwa nabi-nabi
lainnya juga mangalami hal serupa. Hal ini akan dikernukakan pada

masalah menaiki Buraq.

!t*J'i (Kemudian didarangkon seekor hewan kepodah).

Dikatakan batrwa hikmah beliau SAW
adalah

isyarat hal-hal itu terjadi sesuai kebiasaan, meskipun dalam

untuk dinaikinVi

'#i :t-l^ir Oi:,SlS, ts3! ltebth rendah daripada bighal dan

lebih tinggi daripada himar. Bertarna patrnl.._Dgrn$!3q_l/ag&
disebutkan ditinjau dari kondisinya sebagai tunggangan, atau ditinjau
difrTA;"Euraf. --

Hikmah sehingga hewan tersebut memiliki sifat seperti ini

4"tal6gai isfarat banwa p*
damai dan aman bukan saat p._e1p1rg_dan ketakutan. Mungkin juga

YTqlggrympakkan mukj izat, yai!"u p_erjalq4gq ce,pat

hewan yang secara kebiasaan tidak memiliki sifat seperti itu.

'i6 :"di 5,6 si:i; sj s-'Orlt $ :igilr d Jvi (At Jarud berkata

lrepadanya, "Ia adalah Buraq wahai Abu Hamzah?" Anas menjawab,
"Benar!'). Hal ini memberi asumsi bahwa riwayat yang terdapat

dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan, "Ia lebih rendah

daripada bighal dan lebih tinggi daripada himar, Buraq", yakni ia
adalah Buraq, disebutkan dari seg makna, karena Anas tidak
mengucapkan kata'Buraq' dalam riwayat Qatadah.
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,t;; ,reiu-$a o,&i ,A€ Uii.,f,ff 'Crii ,-rls "J'ii orLlyr 3*i

f? *2il * ,:rL, '*- (Meletakkan langkahnya sejauh

pandangannya). Maksudnya, dia meletakkan kakinya sejauh yang

terlihat oleh matanya. Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

Abu ya'la dan Al Bazzar disebutkan, rilsi..)i)L;if1 ,F * ;i riy

itt.t-j-'c-ir;fst Ja.a (Jika mendaki gunung maka kedua kaki belakangnya

menjadi tinggi dan jika menurun maka kedua kaki depannya menjadi
tinggi).Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Al Waqidi melalui sanad-nya,

)CA'J 1OU memiliki dua sayap). Namun, saya tidak menemukan

lafazh demikian pada periwayat selainnya. Ats-Tsa'labi menukil
melalui sanad yang lernah dari Ibnu Abbas tentang sifat Buraq, 3t q

(Ia memiliki pipi seperfi pipi manusia, bulu leher seperti *uao, m*r-
kaki sepeni unta, ekor seperti sapi, dan dadanya adalah yaquth fbatu
mulial merah).

Dikatakan, hikmah tidak dinamakanya perjalanan Buraq dengan

terbang, batrwa jika Allah memuliakan hamba-Nya dengan

memudahkan perjalanan bagrnya, hingga mirmpu menempuh jarak
yang sangat jauh dalam waktu yang cukup singkat, agar tidak keluar
dari kategori safar dan juga tentang hukum-hukumnya.

Kata "buraq" diambil dari kata bariiq (mengkilap). Warna yang
disebutkan dalam riwayat adalatr putih. Mungkin juga berasal dari
kata barq (krla| karena geralcannya yang sangat cepat. Atau berasal

dari perkataan mereka, "syaatun barqaa"', artinya kambing yang

terdapat bulu-bulu hitam di sela-sela bulunya yang putih. Hal ini tidak
menafikan keterangan batrwa warnanya adalah putih. Sebab kambing
yang disebut barqa' digolongkan sebagai kambing putih. Ada
kemungkinan pula bahwa ia adalatr kata yang baku (tidak diambil dari
kata yang lain).

Ibnu Abi Jamratr berkata, "Buraq dikhususkan demikian sebagai

isyarat akan kekhususannya. Karena tak ada keterangan yang
menyatakan bahwa ia milik seseorang. Berbeda dengan hewan lain
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dari jenisnya." Dia juga berkata, "Qudrah (kekuasaan) Allah bisa saja

menaikkan beliau tanpa menggunakan Buraq. Akan tetapi

menunggang buraq sebagai tambahan kemuliaan bagi beliau SAW.
Sebab bila beliau naik sendiri maka sama seperti orang berjalan. Tentu

saja orang yang menaiki kendaraan lebih mulia daripada orang

berjalan.

y'# (Aku dibawa di atasnya). Dalam riwayat Abu Sa'id di

kitab Syarf Al Mushthafadisebutkan, {i) , &-f :€l|tt:;i g$ o'(i

,pq grlr gaonun yang memegangpunggungnya dalah Jibril dan

yang memegang kekang buraq adalah Mikail).

Dalam riwayat Ma'mar dari Qatadah dari Anas disebutkan, irf
'Jui'*'';blttt :rxrt 

". e il{r 9'/iure.i *i yht A* ,;t
6f ,t'r,6i,6 .y *, e ?FA"d* qrci rrii dbl:u;;6 : J,-k'i
Qrlabi SAW pada malam beliau diperjalankan, didatangkan
kepadanya buraq lengkap dengan pelana dan tali kekang. Namun,
Buraq mempersulit beliau SAW untuk menaikinya. Jibril berkata,
'Apa yang membuatmu seperti ini? Demi Allah, tidak ada makhluk
menunggangimu yang lebih mulia bagi Allah daripada beliau'. Maka
hewan itu pun mengucurkan keringat). Itradits ini diriwayatkan At-
Tirmidzi dan dia berkata, "Derajatnya hasan gharib", dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban.

Ibnu Ishaq menyebutkan dari Qatadah, iU-,hb et|r13 (J'^fr

#' '^iiJ, ,6-n#
(Ketika hewan itu berontak maka Jibril meletakknn tangannya di
tenghtk hewan tersebut seraya berkata, 'Apakah engkau tidak
malu? ). Lalu disebutkan seperti di atas melalui jalur yang mursal
tanpa menyebutkan Anas.
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Dalam riwayat Watsimah dari Ibnu Ishaq, '4 ,s:r|*$'6
*'-iP'6 ,p\\u. (Hewan itu bergetar hingga merapat ke tanah dan

aku pun segera menungganginya).

An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih mengutip dari Yazid bin Abi
Malik seperti itu, dengan sanad yang maushul disertai tambahan,

'r-jf rqje0.';, '-l'c-:'&i (Ia telah ditundukkan untuk para nabi

sebelumnya). Lafazh senada terdapat juga dalam hadits Abu Sa'id

yang diriwayatkan Ibnu Ishaq.

Riwayat tadi memberi asumsi batrwa Buraq telah disiapkan

untuk dinaiki para nabi. Berbeda dengan mereka yang menafikannya,

seperti Ibnu Dihyatr. Dia menakwilkan perkataan Jibril, "Tidak ada

makhluk menunggangimu yang lebih mulia darinya", yakni belum ada

satu pun makhluk yang menunggangimu sebelumnya, lalu bagaimana

engkau ditunggangi oleh yang lebih mulia darinya? Menurut As-

Suhaili, Buraq itu mempersulit beliau SAW untuk menunggangrnya

karena sudah cukup lama tidak dihrnggangi para nabi.

Imam An-Nawawi berkata, Az-Zubudi berkata dalam kitab
Mukhtashar Al Aini dan diikuti penulis kitab At-Tahrir, "Para, nabi

telah menunggang Buraq." An-Nawawi berkomentar, '?ernyataan ini
membutuhkan penukilan yang shahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa penukilan tentang hal itu telah

saya jelaskan. Hal ini didukung juga oleh makna zhatrir lafazh hadits,

"Maka ia diikat dengan rantai yang biasa digunakan para nabi untuk

mengikatnya."

Dalam kitab Al Mubtada' karya Ibnu Ishaq dari_ flatsimatr
tenLng is.u' ais@ €;4 /si,',i,jtl*b;tt
-!,t''f't * i}y;f, Y, ig. (Buraq mempersutit untuk

dinaiki, adapun para nabi telah menaikinya sebelumku, ia sudah

sangat lama tidak dinaiki, dan tidak dinaiki saatfitnah).
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Dalam kitab Maghazi lbnu A'idz, dat', Az-Zuhi, dari Sa'id bin
Ar M"@t W e,;13'rt- otr uir iirtur q 6tlr
(Buraq adalah hewan yang biasa ditunggangi lbrahim untuk
mengunjungi Ismail).

_Alh-Thabarani meriwavatkan dari hadits Abdurrahman bin Abi
Laila, dari bapaknya, #'d;Ai gtJur{t y il' ,p ,lt Gi,Y-ibl
a-i-.tt- (Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW dengan Buraq,

lalu membawanya di hadapannya).

Abu Y-a'la dan Hakim menJrutip_ dari hadits Ibnu Mas'ud, dari

Nabi SAW ,|):-* 'G-'" 'S'i ytjl-t' 'i.i (Didatangkan Buraq

kepadaku, lalu aku naik di belakang Jibril).

. Dalam hadits Hudzaifah _yang dikutip At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i disebutkan,6r-jj,r'li#. X-t:Yj lUot a keduanya terus berada di

atas punggung Buraq).

.DaWaAl Fakihi dan Al Azraqi disebutkan,

gt-Jt *'e- o'i; ,lr1.r tti ls"rrngguhnya lbrahim naik haji dengan

menunggang Buraq).

Dg]g1ry\itaA Awg-!! Ar-Raudh karya As-Suhaili disebutkan, L(

v'l{t q.k J ta,lt Otjt & ?6 ,P et{(Ibrahim membawa

Hajar di atas Buraq ketika menuju ke Makkah bersama analotya).

Semua atsar yang kami sebutkan ini saling menguatkan satu

sama lain. Disamping itu, dinukil pula atsar-atsar lain yang

menguatkannya.

Di antara riwayat yang lemah tentang sifafsifat Buraq adalah
kutipan Al Mawardi dari Muqatil dan disebutkan Al Qurthubi dalam

kitab At-Tadzkirah. Sebelumnya Ats-Tsa'labi dari Ibnu Kalbi, dari
Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maut dan hidup adalah dua
jisim (benda). Maut adalah kibasy yang tak satupun mencium baunya

melainkan akan mati. Sedangkan hidup adalan kuda betina berwarna
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putih bercampur hitam. Ia adalah hewan yang ditunggangi Jibril dan

para nabi. Tidaklah ia melewati sesuatu dan tidak pula sesuatu itu

mencium aromanya melainkan akan hidup."

Riwayat lain adalatr, ketika Buraq dicela Jibril, maka ia
beralasan telah menyentuh shafra' pada hari itu. Shafra' adalalt

berhala dari emas yang berada di sisi Ka'bah. Nabi SAW pernah

melewatinya dan bersabda, *Celakalah siapa yang menjadikanmu

sembahan selain Allah." Beliau SAW juga melarang Zaid bin Haritsatr

menyentuhnya, lalu berhala itu dihancurkan pada saat pembebasan

kota Makkah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Buraq tersebut bertingkah seperti

itu, karena takjub akan dinaiki Nabi SAW. Sementara Jibril

bermaksud membuatnya berbicara. Oleh karena itu, Buraq merasa

minder dan mengucurkan keringat." Hal ini mirip dorgan goncangan

gunung saat beliau SAW berada di atasnya. Hingga beliau SAW

bersabda, "Tenanglah, sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi,

shiddiq, dan syahid." Sesungguhnya yang demikian adalah goncangan

senang, bukan karena marah.

Dalam hadits Hudzaifah yang dinukil Imam Ahmad disebutkan,

;t*at ,;, g-;?t}6#.U'iJ{ 9,}urqt yi" & !, l?;G.l

f{t 4. (Buraq didatangkan kepada Rasulullah SAll, maka beliau

dan Jibril senantiasa berada di punggungnya sampai ke Baitul

Maqdis). Hudzaifah tidak menisbatkan hadits ini kepada Nabi SAW.

Oleh karena itu, bisa saja hanya berdasarkan ijtihadnya semata.

Kemungkinan juga lafazh 'beliau dan Jibril', maksudnya Jibril

menemani dalam perjalanan bukan dalam hal menunggang Buraq.

Ibnu Dihyah dan selainnya berkata, "Maknanya, Jibril menuntun,

mengarahkan, atau menunjukkan jalan." Dia juga berkata, "Hanya

saja kami menegaskan demikian, karena kisatr mi'raj adalah

kemuliaan bagi Nabi SAW, tidak ada keikutsertaan bagi selainnya

dalam hal itu."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa penafsiran di atas tertolak oleh
riwayat dalam Shahih Ibnu Hibban, dan hadits Ibnu Mas'ud, bahwa

Jibril membawa Nabi SAW di atas Buraq sambil memboncengnya.

Pada riwayat Al Harits dalam Musnad-nya disebutkan, ',!jt gtlur;.i
Ja.it '.i',p"*'r-i-i; (Didatangkan Buraq, lalu Jibril naik di

belakangnya dan hewan itu berjalan membawa keduanya). Riwayat
ini sangat tegas menyatakan Jibril menunggang bersama Nabi SAW.

Secara zhahir dalam peristiwa mi'raj, Nabi SAW berada di atas

punggung Buraq hingga naik ke semua langit sampai tujuan akhir, lalu
kembali seperti dalam keadaan seperti itu. Hanya saja pernyataan ini
perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan keterangan yang akan saya

sebutkan. Barangkali Hudzaifah hanya menyitir kejadian pada malam
isra', yakni isra' yang tidak disertai mi'raj, sebagaimana penjelasan

terdahulu bahwa israa' terjadi dua kali.

&f g|[lUi llitril berangkat membawaku). Padapembahasan

tentang awal mula penciptaan disebutkan, ,):-k'eJ'.J)AA giOrtt

berangkat bersamalru), tetapi tidak ada perbedaan antara kedua lafazh
ini. Berbeda dengan kecenderungan sebagian ulama, bahwa riwayat
pada pembahasan tentang awal mula penciptaan memberi asumsi

bahwa Nabi SAW tidak membutuhkan Jibril saat mi'raj (naik ke
langit). Yang benar keduanya berada dalam satu tempat. Hanya saja
kebanyakan riwayat menyebutkan seperti redaksi pertama. Dalam
hadits Abu Dzar di bagian awal pembahasan tentang shalat

disebutkan, ts)e?a €* i?it (Kemuatan dia [JibrilJ mengambil

tanganku dan membawaku naik). Dari sini dipahami bahwa Jibril pada

saat itu sebagai pemandu Nabi SAW. Oleh karena itu,lafazh hadits
disebutkan dalam konteks demikian.

61--lr it3lr r;i ,? (Hingga datang ke langit dunia)._S_eclga -
zhahir, Nabi SA\M tetap berada di atas Buraq hingga naik ke langit.
inii@-atii]ffiih iane terarr riiseuu*angal 

-
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ini juga dijadikan pedoman mereka yang mengatakan mi'rE terjadi

pada selain malam isra' ke Baitul Maqdis.

Proses mi'raj yang diceritakan pada riwayat selain ini
menyebutkan bahwa beliau SAW tidak menunggang Buraq tapi

menaiki tangga. Demikian tercantum secara tegas dalam hadits Abu

Said yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Al Baihaqi di kitab Ad-

Data'it, 8;',$qi ts'&j,A'l' 'iiir-#3lr AHJdj( elri r;( rif
.a

'qjt ,$ {nU-tiba aku melihat hewon seperti bighal dan memiliki

telinga lebar yang diberi nama Buraq. Para nabi biasa

menungganginya sebelumlat Malra alat pun menungganginya\. L.a}u

disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan, '&t j

g,1',,-r'cJl 'j i45 u"At*.,1-.k'.:rJi lKemudian aht dan Jibrit

memasuki Baitul Maqdis dan shalat. Setelah itu, dibawalwn tangga

kepadah). Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan

g,1u;e.l yp, # eiu q '*'l(;,,StJi-:io &' & !,'t?,,
u;:r;)t6 ,ia; rslr;v_ 4, qt"d;-e!, $i,:i',#l'o,s *'a ,i P
,t1.-1.Jt ?t;-lr.if 7;.di1,#t ,j;y€b (Aht mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika aht menyelesail<an urusan di
Baitul Maqdis, maka didatangkan tangga. Alat belum pernah melihat

sesuatu yang lebih bagus darinya. Itulah yang dipandangi mayit

dengan kedua matanya saat akon meninggal. Sahabatht menaikknnlat

padanya hingga alat sampai ke pintu dari pintu-pintu langit).

Dalam riwayat Ka'ab disebutkan , ',yi'6;i :&t'i,. i'i7'i 
"r^"'i

,hfi i ef ,? ft (Ditetat*an rntut nvo *ngo'r"rot ion *rrro
emas hingga beliau dan Jibril naik).

Dalam riwayat Syarf Al Musthafa disebutkan, *',t gr}ur€l"ry 
:!-;-',*i ry #,ft litujq,fi 2 ri;'lr (Didatangkan

tangga [mi'rajJ dari surga Firdaus, tangga tersebut dilapisi mutiara,
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v

di bagian kanannya ada malaikat, dan di bagian kirinya ada

malaikat).

Mereka yang menjadikan riwayat-riwayat ini sebagai dalil
bahwa isra' terjadi lebih dari satu kali, adalah kurang tepat, karena

mungkin tidak adanya penyebutan isra' dalam riwayat ini hanya

berasal dari periwayat. Padahal ia dinukil oleh Tsabit dari Anas dari

Nabi SAW, beliau bersabda, ''ri.'*i ," 'q't -J'6'e,t grluru,i
,Fj ^J'qi:r+J..Jr *t j.lE-li erb;; dt ;l;lr'jur'^L;|1 u,.'t,st

,tLtr jt ,r e? i t,lC t:rat f i* i-,uv. ,t-,-. G;w'*'f t {arroo

didatangkan kepadaku -lalu beliau menyebutkan sifat-sifatnya- dan

aku menaikinya sampai ke Baitul Maqdis. Aku mengikatnya dengan

rantai yang digunakan para nabi untuk mengikatnya. Kemudian aku

masuk masjid dan shalat dua rakaat. Setelah itu aku keluar dan Jibril
datang kepadalu membawa dua wadah -beliau menyebutkan

kisahnya- lalu aku dibawa naik ke langit).

Begitu pula hadits Abu Sa'id menunjukkan bahwa isra dan

mi'raj terjadi dalam satu malam. Sebagian masalah ini sudah dibahas

pada awal pembahasan tentang shalat.

Adapun dalam riwayat Tsabit, "Beliau mengikatnya dengan

rantai", telah diingkari oleh Hudzaifah. Ahmad dan At-Tirmidzi

meriwayatkan dari hadits Hudzaifah, dia berkata, Jgi ,'^L$'^fit'j:$.,S

6tt4:)t) It l,O'i {fu't33 y'.,i;bi lUereka menceritakan bahwa

beliau mengikntnya. Apakah beliau khawatir hewan itu akan lari
darinya padahal ia telah ditundukkan untulcnya oleh Dzat Yang Maha
Mengetahui perknra yang gaib dan yang nyata?).

Al Baihaqi berkata, "Keterangan yang menetapkan lebih
didahulukan daripada yang menafrkan." Maksudnya, mereka yang

menyatakan bahwa Nabi SAW mengikat Buraq dan shalat di Baitul
Maqdis, berarti mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mereka

yang menafikannya, maka keterangan mereka lebih patut diterima.
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Dalam riwayat Buraidah yang dinukil AlBazzardisebutkan, a$ if 6i

orJt e'r:i qtj$ q.*lg,j lgr ,*.irttleJ, &f i6 q qr-i
(Ketika malam beliau diperjalankan, Jibril mendatangi batu yang

berada di Baitul Maqdis, dia meletakkan jarinya pada batu itu dan

melubanginya, lalu mengikat Buraq padanya). At-Tirmidzi juga

mengutip riwayat yang serupa.

Hudzaifah juga mengingkari pernyataan bahwa Nabi SAW

shalat di Baitul Maqdis. Dia beralasan, sekiranya Nabi SAW shalat di

Baitul Maqdis, tentu akan ditetapkan atas kalian shalat di sana,

sebagaimana ditetapkan shalat di Ka'bah.

Jawabannya, konsekuensi yang dia katakan tidak tepat selama

yang dia maksud dengan kata 'ditetapkan' adalah diwajibkan. Namun,
jika maksudnya 'disyariatkan', maka yang dia katakan adalatr benar.

Nabi SAW telah mensyariatkan shalat di Baitul Maqdis, dimana

beliau mensejajarkannya dengan shalat di Masjidil Haram serta

Masjid Nabawi, dalam hal sebagai tujuan bepergian. Beliau

menyebutkan keutamaan shalat padanya dalam berbagai hadits.

Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Al Baihaqi disebutkan, ,rL
*n -y7 \b;i i';ili .rri 11 9Au,,j;s *i;1b ,.,'riji.'+.'*i

. - ,t a , . . ,

#k')v.L.vrj,F # 
"uiir 

4,hr--t:J,l lnngga aht datang ke

Baitul Maq:di; bfu mengikai h"ro, ,rrggonganku dengan rantai yang

biasa digunalun para nabi untuk mengilatnya. Dalam riwayat ini
disebutkan juga, "Alat dan Jibril memasuki Baitul Maqdis dan

masing-masing kami mengerjalcan shalat dua rakaat).

Dalam riwayat Abu Ubaidatr bin Abdullah bin Mas'ud dari

'&!;tri>tll' #tp,j6i €,i't t's i|4, u;ui,;ir @tnt

masuk masjid dan mengenali para nabi antara yang berdiri, ruku',
dan sujud. Kemudian iqamat shalat dilamandangkan, lalu alat

mengimami merekn).
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Yazid bin Abi Malik meriwayatkan dari Anas yang dikutip Abu

Hatim, tiii 'a.trut,tqii"o\v oit'j ,:f o,$'c,+t ,? rt-rl.l'p
1|{-bI 

"1:t-'ii 
J-n qyraii d7-,i F'itj* gia"Hah atat

tinggal di sana melainkan sebentar, hingga berhtmpul orang-orang

dalam jumlah yang banyak. Kemudian penyeru berseru dan shalat

ditegaklran. Kami pun berdiri dalam shaf-shaf menunggu siapa yang

akan mengimami knmi. Lalu Jibril memegang tanganht dan

menyuruhht ke depan hingga aleu mengimami mereka).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, 
-6i'&r"16iil,blr lSt otrt pun telah tiba, maka alar mengimami mereka).

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, 'its ,J'-bi-iri.raiti la-,Jt pt y n'& H',F A;
.,'rii o:*ri- ttpi ;ii,lr lXetitca Nabi SAW mendotangi Al Masjid Al

Aqsha, beliau SAW berdiri shalat. Teruyata semua para nabi shalat

bersamanya). Imarn Ahmad menukil pula dari hadits LJmar, ir6il
a-ilir 4g pt y n'& !, t?; Jb* *i,iu u"sar'4.
U (Ketitra dia [JmarJ masuk ke Baitul Maqdis, maka dia berkata,

'Aht alran shalat di tempat Rasulullah SAW shalat. Dia pun maju ke

arah Kiblat, lalu shalat). Sebagian masalah ini telah dijelaskan pada

bab sebelumnya.

Iyadh berkat4 "Kemungkinan Nabi SAW shalat mengimami

seluruh nabi di Baitul Maqdis. Kemudian sebagian mereka naik lagi

ke langit dan itulatr yang dilihat oleh beliau SAW di setiap langit.

Kemungkinan juga Nabi SAW shalat mengimami mereka setelatr

kembali dari langit. Dimana para nabi tersebut ikut turun
bersamanya."

Ulama selainnya berkata, '?englihatan beliau SAW terhadap

para nabi dipahami dalam arti melihat ruh-ruh merek4 kecuali
terhadap Isa AS, karena beliau diangkat dengan jasadnya. Hal serupa
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juga dikatakan berkenaan dengan Idris. Adapun mereka yang shalat

bersama beliau SAW di Baitul Maqdis kemungkinan ruhnya saja, dan

kemungkinan pula jasad dan ruhnya." Namun, yang lebih kuat, shalat

beliau SAW bersama para Nabi SAW di Baitul Maqdis adalah

sebelum naik ke langit (mi'raj).

$i:r 
"r.i"11r 

(Langit dunia). Dalam hadits Abu Sa'id tentang para

nabi, yang dikutip Al Baihaqi disebutkan, 'i'Jw- or1l)t 4;.1 e 76.J1.

y ai1* st.o.:-'6t eat'i Jtri""il6 yj ,tii;ir *{ (Ke pintu

di antara pintu-pintu langit yang dinamai pintu Hafazhah. Di sana

terdapat malaikat yang diberi nama Ismail dan dibawah

kekuasaannya ada I 2.000 malaikat).

'iiJtI (Minta dibukakan). Masalah ini telah dijelaskan pada

bagian awal pembahasan tentang shalat. Adapun perkataan para

malaikat, "Apakah telah diutus kepadanya?" yakni untuk naik ke

langit, bukan diutus sebagai nabi.

Sebagian berkata, "Mereka bertanya karena takjub atas nikmat

Allah yang diberikan kepada Nabi SAW, sekaligus memberi kabar

gembira kepada beliau. Mereka mengetatrui batrwa manusia tidak

akan mampu naik seperti ini tanpa izin Allah. Mereka juga

mengetahui batrwa Jibril tidak akan naik bersama orang yang tidak

diutus untuk naik kepadanya."

Kemudian kalimat, '$;, i (Siapa bersamamu?) memberi asumsi

mereka merasakan ada orang yang menyertai Jibril. Karena bila tidak

demikian maka pertanyaan seharusnya adalah, '-t-;i;tl-;;i llaa*att

seseorang bersamamu?). Perasaan ini mungkin didapatkan melalui

penglihatan secara langsung, karena langit adalah tembus pandang.

Mungkin juga karena perkara maknawi, seperti bertarnbahnya cahaya

maupun hal sepertinya yang lain dari biasanya sehingga perlu

diajukan pertanyaan seperti itu.
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Perkataan Jibril, 'Dia Muhammad' menunjukkan bahwa nama

itu lebih utama dalam mengenalkan seseor:rng daripada nama

panggilannya. Menurut sebagian ulama, hikmah malaikat mengajukan

pertanyaan 'Apakatr telatr diutus kepadanya?' Batrwa Allatt hendak

memberitahu nabi-Nya bila dia sudah dikenal di kalangan para

malaikat. Karena mereka mengatakan, 'Apakah diutus kepada-Nya?'

Pertanyaan ini menunjukkan mereka telah mengetahui hal itu akan

terjadi. Jika tidak demikian, tentu mereka akan bertany4 "Siapa

Muhammad?" atau yang sepertinya.

-+j 
(selamat datang dengannya). Arti kata'marhaban'

adalah mendapatkan kelapangan dan keluasan. Hal ini sebagai kiasan

akan rasa senang dan lapang dada. Ibnu Al ManaySrar me,nyimpulkan

dari lafazh ini tantang bolehnya me,lrjawab salam dengan selain lafazh
salam. Namun, pandangannya ditanggapi batrwa perkataan malaikat
'marhaban bihi' bukan jawaban salam. Sebab malaikat
mengucapkannya sebelum pintu dibuka, sebagaimana diindikasikan
oleh redaksi hadits tersebut. Tanggapan ini sebelumnya telatr

disinyalir Ibnu Abi Jamratr. Di tempat ini disebutkan batrwa Jibril
berkata kepada beliau SAW di setiap salah seorang merek4 "Berilah
salam kepadanya." Beliau bersabda, "Alan pun memberi salam

kepadanya dan dia menjawab salamht." Hal ini juga memberi asumsi

bahwa beliau telah melihat mereka sebelumnya.

'?513tJ r.i; :iii ,itT q $$ lfernyata terdapat Adam. Dia

[JibrilJ berknta, "Ini bapahnu Adam'). Dalam riwayat Anas dari Abu
Dzar di awal pembahasan tentang shalat terdapat tarnbahan tentang
jiwa-jiwa yang berada di bagian kanan dan kiri beliau SAW. Saya

kemukakan pula suatu kemungkinan bila jiwa-jiwa yang tampak oleh

Adam adalah mereka yang belum memasuki jasad. Kernudian tampak

saat ini kemungkinan lain. Bisa saja jiwa-jiwa tersebut adalah yang

baru saja keluar dari jasad. Karena ia adalah keadaan stabil.

Penglihatan Adam terhadap jiwa tadi dari langit dunia tidak
berkonsekuensi bahwa pintu langit dibuka unhrk jiwa tersebut dan ia
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memasukinya. Dalam hadits Abu Said yang dikutip Al Baihaqi

terdapat keterangan yang mendukung pandangan ini, ,;o:r-rt (;t'. Ul S$

'&,;; j * ea:_b'r* ti z* L\3,J"r{i'*:ilt $ls 41'rt *
,#, ',st ,f.G:rt;rt ,iji1 tr* L\:) iW 1*3h olrls Lttrl *
(Ternyata aku mendapatkan Adam. Lalu ruh-ruh mulonin dari
keturunannya ditampakkan kepadanya maka dia berkata, 'Ruh yang

baik dan jiwa yang baik. Tempatkanlah ia di llliyyin'. Kemudian

ditampalclran kepadanya ruh-ruh keturunannya yang berbuat dosa.

Maka dia berlcata, 'Ruh yang buruk dan jiwa yang buruk.

Tempatkanlah ia di Sijjin).

Dalarn hadits Abu Hurairah RA yang dikutip Al Bazzar

disebutkan, C-::L*-'eu. !.V *t & C-ta'itp"'q6.y-',f tty
"+ (Ternyata di bagian kanannya terdapat pintu yang keluar

darinya aroma wangi dan di bagian kirinya terdapat pintu yang

keluar darinya bau busuk).

Berdasarkan kedua riwayat ini diketatrui tidak adanya

konsekuensi tersebut. Pendapat ini lebih baik daripada penggabungan

yang dilakukan Al Qurthubi di dalam kttab Al MuJhim, bahwa

penarnpakan itu terjadi pada waktu-waktu tertentu.

CfrJrr'!trtl t'&/rr gtlu;(Anakyang shalih dan Nabiyang shalih).

Dikatakan; para nabi cukup menyebut beliau SAW dengan sifat ini,
dan mereka pun sepertinya sepakat mengatakan demikian, karena

"shalih" adalatr sifat yang mencakup semua sisi kebaikan. Oleh sebab

itu, setiap mereka mengulanginya ketika menyebut setiap sifat. Orang

shalih adalah yang mengerjakan semua kewajibannya dari hak-hak

Allah dan hak-hak para harnba-Nya. Oleh karena itu, ia menjadi

kalimat yang menghimpun semua makna kebaikan.

Perkataan Adam, 'anak yang shalih' menunjukkan

kebanggaannya sebagai bapaknya Nabi SAW. Kemudian pada
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pembahasan tentang tauhid akan disebutkan hikmah pengkhususan
tempattempat para nabi di langit.

-6' "ri.-Ltr ,;t ,? gr* j ftemuaran dia naik membawqku

hingga datang ke langit kedua). Di dalamnya disebutkan, o-*;6tj
iie rjr 6i r*1 (Ternyata Yahya dan Isa. Keduanya adalah dua

putra bibi dari pihak ibu). An-Nawawi berkata, "Ibnu As-Sikkit
berkata; Dikatakan UiE g (dua putra bibi dari p,fhok fbul,dan tidak

dikatakan z-13 | :i.t(Dua putra bibi dari pihak bapak). Namun,
a

dikatakan '; r-;.t (Dua putra paman dari pihak bapak), dan tidak

dikatakan 16 O;t (Dua putra paman dari pihak ibu)J'Akan tetapi An-

Nawawi tidak menyebutkan sebabnya. Adapun sebabnya adalah
'ibnaa khaalah 'bahwa ibu setiap salah seorang mereka mutlak adalah
bibi dari pihak ibu bagi yang satunya, berbeda dengan 'ibnaa ammah'.

Riwayat di atas sesuai dengan riwayat Tsabit dari Anas yang
dikutip Imam Muslim dalam menyebutkan; Pada langit pertama
terdapat Adam, langit kedua terdapat Yatrya dan Isa, langit ketiga
terdapat Yusuf,,langit keempat terdapat Idris, langit kelima terdapat
Harun, langit keenam terdapat Musa, dan langit ketujuh terdapat
Ibratrim.

Susunan ini diselisihi Az-Z;.thi dalam riwayatnya dari Anas dari
Abu Dzar. Riwayatnya tidak menyebutkan nama-nama mereka. Hanya
saja dikatakan bahwa Ibrahim berada di langit keenam. Dalam riwayat
Syarik dari Anas dikatakan batrwa Idris berada pada langit ketiga,
Harun di langit keempat, dan lainnya di langit kelima. Namun,
redaksinya menyatakan batrwa dia tidak menetapkan tempat{empat
mereka, seperti ditegaskan oleh Az-Zuhri. Namun, riwayat mereka
yang menetapkannya lebih patut dijadikan acuan. Apalagi eatadah
dan Tsabit telah sepakat. Disamping itu keduanya didukung oleh
Yazid bin Abi Malik dalam riwayatnya dari Anas. Hanya saja
keterangan Yazid berbeda dengan keduanya dalam menentukan posisi
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Idris dan Harun. Menurutnya, Harun berada di langit keempat dan

Idris di langit kelima. Kemudian riwayat mereka didukung lagi oleh

Abu Sa'id, meski terdapat perbedaan dalam menentukan posisi Yusuf,

Isa, serta Yahya. Menurutnya, Yusuf berada di langit kedua,

sedangkan Isa dan Yahya berada di langit ketiga. Adapun mengenai

urutan yang lebih akurat adalah yang disebutkan dalam hadits pada

bab di atas.

Dalam peristiwa itu dijelskan bahwa Nabi SAW melihat para

nabi di langit, padahal jasad-jasad mereka berada di bumi. Hal ini

menimbulkan kemusykilan. Namun, kemudykilan ini dijawab bahwa

ruh-ruh mereka membentuk gambaran jasad-jasad mereka. Atau jasad-

jasad mereka dihadirkan untuk bertemu Nabi SAW pada malam itu

untuk memuliakan dan menghormati beliau. Kemungkinan ini

didukung hadits Abdurrahman bin Hasyim dari Anas, '# 
?tT 

'i',n:)

:+'1i 4'd:\ (Dibangkitkan untuhtya Adam dan para nabi

sesudahnya).

ti '.,i-ri1 t ' Lr 431Xetika aku masuk ternyata ada Yusufl.

Imam Muslim memberi tambatran dalam riwayat Tsabit aari enas, ti!

;t-.o,Jt'fu |rbbl'r-3't-j (Sungguh dia telah diberi separoh

keelokan/ketampanan). Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Al
Baihaqi dan hadits Abu Hurairah yang dikutip Ibnu A'idz dan Ath-

Thabarani, ,i, 4 Ti6 ;-j,Jur'u,6, ,Y"i ti ,1'r 'dt 6|;>i ,1zi si $$

,-Jtii[r ;t-r, ,p (Ternyata aku mendapati seorang taki-laki paling

tampan di antara apa yang diciptakan Allah. Dia mengungguli

manusia dalam hal keelokan sebagaimana bulan purnama

mengungguli semua bintang). Secara zhahir, Yusuf AS adalah orang

paling tampan di antara semua manusia.

Akan tetapi At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Anas, 'tt;.6
tft-b
(Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan bagus wajahnya dan
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bagus suaranya. Sementara nabi kalian adalah paling bagus wajah
dan suaranya diantara mereka). Atas dasar ini, hadits tentang mi'raj
harus dipahami untuk selain Nabi SAW. Pandangan ini dikuatkan
perkataan sebagian orang, "Orang yang berbicara tidak termasuk
dalam cakupan umum pembicaraannya." Adapun hadits pada bab di
atas ditafsirkan Ibnu Al Manalyar dengan makna; Yusuf diberi
separoh ketampanan yang diberikan kepada Nabi kita SAW.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah pengkhususan

setiap nabi di langit tertentu sebagaimana yang dijumpai Nabi SAW.
Ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah untuk menampakkan
perbedaan derajat mereka. Ada juga yang berpendapat karena adanya
korelasi dengan hikmah pengkhususan nabi tersebut tanpa nabi-nabi
lainnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka diperintah
bertemu beliau SAW, tetapi sebagiannya mendapati beliau SAW lebih
awal, sebagian lagi lebih akhir, dan ada juga yang tidak sempat
bertemu. Pendapat ini tidak ditolak As-Suhaili. pendapat lain
mengatakan; hikmatr pengkhususan para nabi tersebut tanpa
menyertakan nabi-nabi lainnya adalah sebagai isyarat bahwa kejadian
yang akan menimpa beliau SAW bersama kaumnya, sama seperti
yang menimpa rhereka.

Pertemuan dengan Adam AS hendak mengingatkan peristiwa
dia keluar dari surga ke bumi. Hal ini menjadi isyarat bahwa Nabi
sAw akan hijrah dari Makkah ke Madinah. Korelasi kedua peristiwa
itu adalah sirma-sama sulit karena meninggalkan negeri tempat
hidupnya. Lalu akhir dari keduanya adalah kembali ke negeri dimana
mereka dikeluarkan darinya.

Adapun pertemuan dengan Isa dan Yahya mengingatkan
peristiwa yang akan beliau SAW alami pada masa awal hijrah berupa
permusuhan orang-orang Yahudi, dan sikap mereka yang
menentangnya, serta keinginan mereka berbuat jahat kepadanya.

Sedangkan pertemuan dengan Yusuf hendak mengisyaratkan
kejadian yang dialami beliau sAw bersama saudara-saudaranya dari
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kaum Quraisy. Mereka merencanakan peperangan dan hendak

mencelakakannya, tetapi kemenangan akhir ada di tangannya. Beliau

SAW mengisyaratkan hal itu dengan perkataannya kepada kaum

Quraisy pada hari pembebasan kota Makkah, I ,'-' ','i-'llS Uif ',S"lEi

'3 "ib;, (Alat mengatakan seperti perkataan Yusuf, 'Tidak ada

cercaan terhadap kalian'.).

Perjumpaan dengan Idris mengisyaratkan ketinggian kedudukan

beliau SAW di sisi Allah. Lalu pertemuan dengan Harun

mengisyaratkan bahwa kaum beliau akan kembali mencintainya

setelah sebelumnya menyakitinya. Kemudian pertemuan dengan Musa

mengisyaratkan kesulitan yang dihadapi beliau SAW dalam

menghadapi kaumnya. Beliau SAW telah mengisyaratkan hal ini

dalam sabdanya, '# tb q ftrai'€5\i'riJ (Sungguh Musa telah

disakiti lebih daripada ini, lalu dia bersabar).

Mengenai pertemuan dengan Ibrahim yang bersandar ke Baitul
Ma'mur hendak mensinyalir apa yang terjadi di akhir hidup beliau

SAW, yaitu pelaksanaan manasik haji dan pengagungan Baitullah.

Kesesuaian-kesesuian ini dikemukakan As-Suhaili dan saya

kemukakan dengan ringkas. Kemudian Ibnu Al Manayyar memberi

tambahan, tetapi saya tidak mengutipnya. Sebab pada umumnya hanya

berkenaan dengan perbedaan keutamaan para nabi. Isyarat kepadanya

di tempat ini lebih tepat daripada mengulasnya. Dia menyebutkan

makna lain sehubungan dengan pertemuan dengan Ibrahim di langit

ketujuh, yaitu beliau SAW memasuki kota Makkah pada tahun ke-7

sesudatr hrjrah, lalu thawaf di Ka'bah. Beliau SAW tidak mendapat

kesempatan untuk sampai ke Makkah sebelum tahun ini. Bahkan

beliau SAW sempat bermaksud masuk Makkah pada tahun ke-6 tetapi

kaum musyrikin menghalanginya seperti yang dijelaskan pada

pembahasan tentang syarat-syarat.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hikmah sehingga Adam berada di
langit dunia adalah karena dia nabi yang pertama dan bapak yang

pertama. Dia adalah asal usul manusia. Disamping itu untuk
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menyertakan sifat kenabian dengan sifat kebapaan. Sedangkan Isa

berada di langit kedua karena dia adalah nabi paling dekat masanya

dengan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah Yusuf, karena

umat Muhammad akan masuk surga sebagaimana bentuk beliau AS.

Sementara Idris di langit keempat didasarkan pada firman Allah dalam

surah Maryam [ 9] ayat 57, $Ai 
.'rgOti 

(Dan kami mengangkatnya

ke martabat yang tinggi). Tingkat keempat dari tujuh tingkatan

merupakan pertengatran yang seimbang. Adapun penempatan Harun

di langit kelima adalah karena kedekatannya dengan saudaranya, yaitu

Musa AS. Sementara Musa lebih tinggi darinya, karena memiliki
kelebihan diajak berbicara langsung oleh Allatr. Kemudian Ibrahim di
langit ketujuh dan dia adalatr bapak terakhir. Pertemuan Nabi SAW
dengannya akan melatrirkan kembali rasa tenang. Disamping itu,
kedudukan khalil mengharuskannya di posisi tertinggi, dan kedudukan

habib berada di atasnya. Oleh karena itu, Nabi SAW naik lagi dari
posisi Ibrahim hingga sejarak dua busur atau lebih dekat lagi.

Jrtri- €y 4 rr# i,l.\r(ii 
'j6 rar5i 6 :'i Si ,$;. c':i1o; rlti

FlllWU'*'tl ytlzffit lxeuta aht lewat, dia menangis.

Dilratalran kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia
berlrata, "Alan menangis karena pemuda diutus sesudahku, dan
umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatht"). Dalam

riwayat Syarik dari Anas disebutkan,'# eih;i ;S;i d Utn tidak

menyanglra seseorang diangkat melebihilat). Sementara dalam hadits

Abu Sa'id disebutkan , i;i rj.61 .ri!r * fif ,j *.t;lf. ei- ,ei 16

+ i' $ 1U*o berkata, 'Bani Israil mengatakan alat paling mulia di

sisi Allah, sementara orang ini lebih mulia di sisi Allah daripada

alat'.). Al Umawi menarnbatrkan dalam riwayatnya, i:rJj t,S oS

I' J ,--rli 
'S-t;i l-{r iai a $t ,l& ou (sekiranya orang ini

sendirian, malw terasa mudah bagilaa. Akan tetapi dia bersama

umatnya yang merupakan umat paling utama di sisi Allah).
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Dalam riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari

bapaknya disebutkan, 1-3!ii ,i':& 
"f* e'.i_'$ttiflt y enT

€7-i ,'-ti ,:cI)'^?).-6 ,iri ,+6i uj ,'& ,A"i rk ,8-i.'Sui ,lti5'3

,,-3t i O,* ii 3rr o1 ,Sa t!; *'^f* (Beliau melewati Musa AS

sedang mengerasknn suqranya, dan mengatakan 'Engkau

memulialrannya dan mengutamakannya'. Jibril berlcata, 'Ini adalah

Musa'. Alu berkata, 'Siapa yang sedong dikecamnya'. Jibil berkata,

'Dia mengecom Tuhannya karena englcau'. Alru berkata, 'Dia

mengeraskan suaranya kepada Tuhannya?' Jibril berkata,'Sungguh

Allah telah mengetahui kemarahannya'.).

Para ulama berkata, 'Jangisan Musa AS bukan karena

kedengkian. Kita berlindung kepada Allah dari prasangka demikian.

Hasad di alam itu sudatr dicabut dari orang-orang mulnnin. Lalu

bagaimana dengan mereka yang dipilih Allalt? Batrkan Musa

menyayangkan pahala yang luput darinya yang menghasilkan

ketinggian derajat. Luputnya hal itu disebabkan umatnya sering

melalerkan pelanggaran sehingga mengurangi pahala mereka dan

berkonsekuensi berkurangnya patrala beliau AS. Setiap nabi akan

mendapatkan patral4 seperti patrala mereka yang mengikutinya. Oleh

karena itu, jumlatr pengrkut Musa di bawah jumlatr pengikut nabi kita,

padahal masa mereka sangat lama dibandingkan masa umat ini.

Adapun kala ghulan (pemuda) bukan untuk merendahkan beliau

SAW. Batrkan pemilihan kata ini untuk mengungkap kekuasaan Allah

dan kemurahan-Nya, dimana Allah memberi seseorang di usia

tersebu! sesuatu yang tidak Dia berikan kepada seorang pun

sebelumnya, meski mereka lebih tua darinya.

Musa AS memberikan perhatian serius bagi umat ini dalam

urusan shala! dimana hal serupa tidak dilalokan pila Nabi selain

beliau. Isyarat kearatr itu tercantum dalam hadits Abu Hurairah yang

dikutrp Ath-Thabari dan Al Bazzar.Nabi SAW bersabda, ;:;, og

41c-ai-c;- d.eFt ,:'o';; ,ry',*'iE;i (Mwa paling keras
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diantara mereka terhadaplru saat ahr melewatinya. Namun dia

menjadi orang terbaik di antara merelca bagiht saat alru kembali

kepatlanya). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, 'eT;i ,9tt';a6
,*:t ?t!o '"p,.i € ,slLi ,:€, is yU, 

") 
4f (Aku batik putang

dan melewati Musa. Sungguh dia sebaik-baik sahabat buat kalian.

Dia bertanya kepadalat, 'Berapa yang difurdhukan Tuhanmu

kepadamu? ).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Allah menjadikan kasih sayang di

hati para nabi melebihi kasih sayang di hati selain mereka. Oleh

karena itu, dia menangis karena r:rsa sayang terhadap umatnya.

Adapun perkataannya, 'haadzaa ghulam' (pemuda ini), sebagai

isyarat usia Nabi SAW yang lebih muda dibanding usianya." Menurut

Al Khaththabi, bangsa Arab biasa menamakan seseorang yang telah

memasuki usia senja sebagai ghulam selama masih terdapat sisa-sisa

kekuatan.

Menurut saya (Ibnu Hajar), Musa AS hendak menyitir nikmat

yang diberikan Allatr kepada nabi kita, yaitu kekuatan di masa tua.

Beliau memasuki masa tua, tetapi badannya tidak rapuh dan

kekuatannya tidak berkurang. Hingga ketika beliau datang ke

Madinah 
-seperti 

akan disebutkan dalam hadits Anas- sarnbil

membonceng Abu Bakar, maka orang-orang yang melihatnya

menyebutnya 'syaab' (pemuda), sedangkan Abu Bakar disebut

'syaikh' (orang tua). Padahal Abu Bakar lebih muda daripada Nabi

SAW.

Al Qurthubi berkata, "Barangkali hikmah dikhususkannya Musa

AS untuk menyuruh Nabi SAW memohon keringanan jumlah shalat,

adalah karena umat Nabi Musa dibebani shalat yang tidak dibebankan

kepada umat lainnya, lalu hal itu terasa berat bagi mereka. Maka Musa

merasa kasihan terhadap umat Muhammad terhadap perkara seperti

itu. Hal ini diisyaratkan oleh perkataannya, 'Sungguh aku telah

mencoba orang-orang sebelummu'."
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Ulama selainnya berkata, "Hal ini mungkin dilihat, bahwa tidak

ada diantara para nabi yang memiliki umat lebih banyak daripada

Nabi Musa, dan memiliki kitab lebih besar dan lengkap tentang

hukum dibanding beliau. Dari sisi ini maka dia menyamai Nabi sAw.
Maka cukup beralasan bila dia AS berharap mendapatkan nikmat

seperti yang diperoleh Nabi SAW, tanpa mengharapkan nikmat itu

hilang dari diri beliau SAW. Cukup sesuai pula bila Musa

mengabarkan kepada Nabi SAW apa yang dialaminya dan menasehati

beliau SAW tentang urusan itu. Kemungkinan lain, ketika pada

awalnya Musa diliputi penyesalan atas keberuntungan umatnya yang

masih kalah dibanding keberuntungan umat Muhammad, maka beliau

hendak menutupinya dengan memberi nasihat dan menampakkan

kasih sayang atas umat beliau SAW, demi menghilangkan persepsi

kurang baik terhadapnya di awal pertemuan."

Menurut As-Suhaili, hikmah kejadian itu adalah Musa AS

melihat sifat umat Muhammad SAW dalam munajatnya. Maka dia

berdoa kepada Allah untuk menjadikannya sebagai salah seorang

mereka. Maka rasa sayangnya terhadap mereka sama seperti perhatian

seseorang yang berasal dari mereka.

Apa yang dikemukakan As-Suhaili sebagiannya telah

dipaparkan di awal pembatrasan tentang shalat. Demikian juga perkara

yang berkaitan dengan urusan Musa AS yang memerintahkan Nabi

SAW kembali kepada Tuhannya berulang kali.

Hal lain yang ditunjukkan Musa dalam kisah ini, yaitu

memelihara perasaan Nabi SAW, dimana dia menahan semua

peras:uumya, hingga Nabi SAW melewatinya. Hal ini dilakukan demi

menjaga adab dengan beliau SAW. Ketika Nabi SAW melewatinya

barulah dia AS menangis dan mengucapkan apa yang hendak

dikatakannya.

et*.l.tt--J (Ternyata lbrahim). Dalam hadits Abu Sa'id

disebutkan, ,#€ ;yat #, Jl.i:P ty f j, Sae *aqysl $$
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tt-|} (Ternyata aku mendapati lbrahim khatit Ar-Rahman,

menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur sebagai laki-laki yang

terbaik). Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Ath-Thabari

disebutkan,'*i J *i, ?i.y",|y yi fi'$ $$ (rernyata

beliau mendapati seorang laki-laki beruban sedang duduk di atas

lrursi di pintu surga).

Catatan:

Para ulama berbeda pendapat tentang para nabi yang ditemui
Nabi SAW pada malam isra dan mi'raj. Apakah mereka dinaikkan
bersama jasad-jasad mereka untuk bertemu Nabi SAW pada malam

itu, ataukah ruh-ruh mereka menetap di tempat dimana Nabi SAW
menemui mereka, lalu ruh-ruh mereka dibentuk sebagaimana jasad-

jasad mereka, seperti ditegaskan Abu Al Wafa'bin Uqail.

Adapun pandangan pertama dipilih sebagian syaikh kami.
Mereka berhujjah dengan riwayat dalam Shahih Muslim dari Anas,

balrwa Nabi SAW bersabda, :f ,- drt-U.u ,f.Uii U ,;i'$tt
(Afu melihat Musa pada malam isra' sedang berdiri shalat di
lafiurnya). Hal ini menunjukkan bahwa dia dinaikkan ke langit saat

Nabi SAW akan mi'raj.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini tidak mesti dipatrami
demikian, bahkan mungkin ruhnya memiliki hubungan dengan
jasadnya di bumi. Oleh karena itu, dia m:rmpu mengerjakan shalat,

sementara ruhnya berada di langit.

;$r :ty ,ti'q3'j (Kemudian alat diangkat [didekatkanJ ke

Sidratul Muntaha). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat.

Namun, Al Kasymihani menukil dengan lafazh, rljjit;;y Sl,'$"j
(Kemudian Sidratul Muntaha diangkat kepadaku). Riwayat dengan

lafazh seperti ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal
mula penciptaan. Kemudian versi itu mungkin digabungkan, yaitu

FATHUL BAARI - 337



Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Maksudnya, beliau naik dan

tampak Sidratul Muntaha olehnYa.

Mengangkat kepada sesuatu dalam bahasa Arab bisa diartikan

mendekatkan kepadanya. Oleh sebab itu, sebagian menafsirkan firman

Allah, yi"; ,fit <Oo" tempatiempat tidur yang ditinggikan), yalirri

didekatkan kepada pemiliknYa.

Sebab penamaan Sidratul Muntaha tercantum dalam hadits Ibnu

Mas'ud yang dikutip Imam Muslim dengan lafazh, yt )rrt'€;i il

6 ,#"rSyt;stLst:l;1J' ,4 €1 ,#5, :ty Jt:ro.6t'Jt y &t &
* 'fr uF:t i ^; 

q- 6 qg +lp q'*rt ';,\\' q y,e$" (Ketika

Rasulullah SAW diperjalankan, beliau bersabda, 'Alcu sampai ke

Sidratul Muntaha. Ia berada di langit keenam. Padanya berakhir

semua yang naik dari bumi lalu diambil darinya. Kepadanya pula

berakhir semua yang turun lalu diambil darinya' .).

Imam An-Nawawi berkata, "Dinamakan Sidratul Muntaha

(pohon terakhir) karena padanya berakhir pengetahuan para malaikat.

Tidak ada yang melewatinya, kecuali Rasulullah SAW."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, pemyataan ini tidak bertentangan

dengan hadits Ibnu Mas'ud terdahulu. Hanya saja hadits Ibnu Mas'ud

tercantum dalam kitab lsft-shahih sehingga lebih patut dijadikan

pedoman. Perlu diketahui, Imam An-Nawawi mengutip hadits Ibnu

Mas'ud dengan lafazh yang tidak tegas menyatakan keshahihannya.

Dia berkata, "Konon Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa tempat itu

dinamakan Sidratul Muntaha karena....". Asumsi dari pernyataan ini

bahwa riwayat tersebut lemah dalam pandangannya. Terlebih lagi, dia

tidak tegas dalam menisbatkannya kepada Nabi SAW. Padahal hadits

itu shahih darmarfu'(langsung dari Nabi SAW)'

Al Qurthubi berkata dalam kitab Al MuJhim, "Zhahfu (makna

tekstual) hadits Anas menyatakan bahwa Sidratul Muntaha berada di

langit ketujuh. Karena sesudah menyebutkan langit ketujuh beliau
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bersabda, a.1l3r 
, e, v ii |j 6"*udian dia [JibrilJ pergi

membawalu ke Sidrah). Namun, dalam hadits Ibnu Mas'ud dikatakan

bahwa Sidratul Muntaha berada di langit keenam. Dengan demikian,

hal ini bertentangan. Hadits Anas menjadi pendapat kebanyakan

ulama. Ini pula yang menjadi konsekuensi sifatnya sebagai akhir

daripada ilmu semua nabi yang diutus dan para malaikat yang

didekatkan. Kaab berkata, 'Apa yang dibalik itu adalatr perkara yang

gaib, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah, dan siapa yang

diberitahu Allah'. Pendapat ini ditegaskan kebenarannya oleh Ismail

bin Ahmad. Selainnya berkata, 'Kepadanya berakhir ruh-ruh

slruhada'." Dia berkata, "Hadits Anas menjadi unggul karena ia adalah

hadits marfii' (langsung dari Nabi SAW), sementara hadits Ibnu

Mas'ud mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW)." Al Qurthubi tidak

berusatra menggabungkan antara keduanya bahkan secara tegas

menyatakan adanya pertentangan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan batrwa Sidratul Muntaha

berada di langit keenam, tidak bertent'angan dengan pernyataan batrwa

beliau SAW sampai kepadanya setelatr mernasuki langit ketujuh. Bisa

saja dipatrami batrwa akarnya berada di langit keenam dan cabang-

cabang serta ranting-rantingnya berada di langit ke tujuh. Adapun

yang berada di langit keenam hanyalatr batangnya. Pada hadits Abu

Dzar-yang tercantum pada pembahasan tentang shalat disebutkan,
'e: 6sJ3i I i6i Wi (Ia ditutupi warna-warni yang aht tidak tahu

apakah rtz). Kemudian dalam lanjutan hadits Ibnu Mas'ud disebutkan,

f;i ',y"St:-;:Jti 1,rLd r; iilllr ,*t- b 'jr; hr 'Sv guan tu'ala

berfirman, 'Tibaliba sidrah ditutupi oleh apa yang menutupinya', dia

berkata, '(Yaitu) Kupu-kupu dari emas'.). Dia menafsirkan firman

Allah, .# tj (Apa yang menutupinya) dengan arti kupu-kupu.

Sementara dalam riwayat Yazid bin Abi Malik dari Anas ditafsirkan

dengan, +i :f 'stijr (Belalang dari emas).
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Al Baidhawi berkata, "Penyebutan kupu-kupu hanyalah sebagai

perumpamaan. Karena biasanya di pohon itu ada belalang dan yang

sejenisnya. Lalu dikatakan berasal dari emas, karena kejernihan

wamanya dan kecerahannya." Tapi bisa saja berasal dari emas yang

sebenarnya dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk terbang.

Sesungguhnya Allah mampu berbuat seperti itu.

Dalam hadits Abu Sa'id dan Ibnu Abbas dikatakan, 'i<rt'"jr 6l:tj,i

(Malailrnt menutupinya). Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang

dikutip Al Baihaqi disebutkan ,'eLii t 'i,2^ *i't F e (Pada setiap

claunnya terdapat malaikat). Kemudian 
-dalam 

riwayat Tsabit dari

Anas yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ,; lt /i',t t4* t:J,

q'u$-";ti'61:U-!t *'qbiW ;o,Fq$ 6etitra ia ditutupi

oleh apa yang menutupinya knrena perintah Allah, makn ia pun

berubah. Tak ada satupun makhluk Allah yang mampu menyebutkan

keelolran sifatnya). Dalam riwayat Humaid dari Anas yang disebutkan

Ibnu Mardawaih disebutkan hal yang serupa. Hanya saja dalam

riwayat ini disebutkan, irl-Ji 'ti,3t -fo'-)"fi (Ia beruboh menjadi

maknnan dan yang s epertinya).

t4t;1$$ lSesunggthnya buahnya). Kata ini boleh dibaca nabiq

dau. nabq.Ibnu Dihyah mengatakan bahwa versi yang pertama adalah

yang tercantum dalam hadits. Adapun nabiq maknanya cukup dikenal,

yaitu buatr silr (pohon bidara).
. t.';r^ J)Li ,p (Sama seperti qilal hajar). Al Qurthubi berkata,

"Kata qilal adalahbentuk jarnak dari kata qullah, artinya bejana kulit.
Maksudny4 besar buah pohon itu sama seperti besarnya qullah.

Ukuran qullah sangat dikenal oleh mereka ymg diajak berkomunikasi

saat itu. Oleh karenanya ia dibuat perumpamaan." Dia juga berkata,

"Inilah yang dijadikan batasan bahwa air itu dikatakan banyak, seperti

dalam sabda Nabi SAW , ,F iW, g. $! (Apabila air mencapai dua

qullah)- Adapun 'Hajar' adalah nama salah satu negeri.
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;l"ijt tltiT ,P (i')j tib (Ternyata daunnya seperti telinga gajah).

Kata fiyalaft merupakan bentuk jamak dari kata fiil (gajah). Dalam

pembahasna tentang awal mula penciptaan disebutkan dengan kata

fuyuul, yang juga merupakan bentuk jamak lain dari kata y'il. Ibnu

Dihyah berkata, "Sengaja dipilih pohon As-Sidrah (bidara) bukan

pohon lainnya adalah karena padanya terdapat tiga sifat; naungannya

besar, rasanya lezat, dan aromanya wangl. Ini mirip dengan iman yang

menyatukan antara perkataan, perbuatan, dan niat. Naungan bagaikan

amal, rasa bagaikan niat, dan aroma bagaikan perkataan."

)41'a;ri $y1 (Ternyata ado emp,at sungai). Dalam pembahasan

tentang awal mula penciptaan disebutkan , ,ti Pi e|ti Wi etty
)qi"rjt$i -r-,.l;::ir (Ternyata di dasarnya-yakni di dasar Sidratul

Muntatra- terdapat empat sunga).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, t4)bi qLP" (Keluar

dari dasarnya). Sementara dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah,
'or;+:'o*i'c'tVrl'SSt,zlajrt q )Ull'a;ri 

g*p"t sungai dari surga;

Nil, Euphrat, Saifuan, dan Jaihan). Kemungkinan Sidratul Muntaha

tumbuh di surgd sementara sungai-sungai keluar dari bawahnya. Oleh

karena itu dikatakan batrwa ia keluar dari surga.

^-3J e !t#y9Ut' $1 \dapun yang bathin berada di surga)|.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa yang bathin lebih agung daripada yang zhahir. Karena yang

bathin ditempatkan pada negeri kekal sedangkan yang zhahir

ditempatkan pada negeri yang fana. Dari sini maka yang dijadikan

patokan utama adalah perkara bathin seperti sabda Nabi SAW, f iirr .11

'€";F JiF-'$i ;* JI#a (Sesungguhnya Attah tidak metihat

kepada bentuk kalian tetapi melihat kepada hati kalian).

t Kalimat yang terdapat dalam naskah Shahih Bukhari adalah; Adapun yang bathin
adalah dua sungai di surga.
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'c.'tfi6.1"16 or.r.d,f t ilj llaapun yang zhahir adalah sungai Nil

dan Euphral). Tercantum dalam riwayat Syarik seperti yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, bahwa beliau SAW

melihat di Iangit dunia dua sungai yang mengalir. Jibril berkata

kepadany4 "Keduanya adalatr unsur Nil dan Euphrat." Untuk

menggabungkan kedua versi ini dikatakan bahwa Nabi SAW melihat

kedua sungai ini di Sidratul Muntaha bersama dua sungai surga. Lalu

beliau melihat kedua sungai tersebut di langit dunia tanpa sungai

surga. Adapun maksud unsur adalah pokok keistimewaan keduanya

dengan langit dunia. Demikian menurut Ibnu Dihyah.

Dalam hadits Syarik disebutkan, "Jibril membawanya menaiki

langit. Tiba-tiba beliau melihat sungai lain yang terdapat istana

mutiara dan zabarjad. Beliau memukulkan dengan tangannya ternyata

ia adalah kesturi yang sangat wangi. Beliau bertanya, 'Apa ini wahai

Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini adalah Al Kautsar yang disimpan
Yuhanmu untukmu'."

Ibnu Abi Hatim menukil dari Yazid bin Abi Malik dari Anas;

sesudatr melihat Ibrahim AS, beliau SAW bersabda, ieb,P g.'&t j
"* -5b, ,rr|.jtj c.,iq, iil, i? y i{ Jt,#t p *ilr ,r;;t
.+LJr Ui l';i rif ,tlr gri.if .siir fi<t w ,l,yo'Jti ,'d-1:) *'{;1 ,-W

,a

iLi ,o;irr ;,-, b$.'tst qr; ,l):iri ?iqt u",-?t?) * qf- pt
e;r$'$ij ,f;tt'u 'vi'$ 

$$ U.fr,uJr aui 'u i?tt q1 u A'it:tt
'a

eJJ.-Jt ,r-. (Kemudian alru dibawa bergerak di atas ,rrfU'ketujuh

hingga sampai kepada sungai yang terdapat padanya kemah mutiara,
yaquth, dan zabarjad. Di sana terdapat burung htjau. Burung paling
indah yang pernah lailihat. Jibril berkata, 'Ini adalah Al Kautsar yang
diberilran Allah kepadamu'. Ternyata di sana terdapat bejana emas

dan perak. Ia mengalir di atas bebatuan yaquth dan zamrud. Airnya
Iebih putih daripada susu." Beliau bersabda, "Aku mengambil

bejananya dan menimba airnya lalu meminumnya, ternyata rasanya

lebih manis daripada madu, aromonyo lebih wangi daripada kesturi).
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Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, 4 J-jj- gy ,p rae 6a

!;'jt .# q lvi"|i[ jr<sr ui,:t;i )t# WWi;br (rernyata di

sana terdapat mata air mengalir yang dinamakan Salsabil. Terpancar

darinya dua sungai; salah satunya Al Kautsar dan satunya lagi
dinamakan sungai Rahmah).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin inilah maksud dua sungai

bathin yang disebutkan pada hadits bab di atas. Demikian juga dinukil
dari Muqatil, dia berkata, "Dua sungai bathin adalah As-Salsabil dan

Al Kautsar."

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, 'Ot;+t'O*

t-Lir )4i 6'c.,tVti'53\ gaihan, Jaihan, Nil, dan Euphrat adalah

sungai-sungai surga) tidak menyalahi hadits tadi. Karena yang

dimaksud adalah di bumi terdapat empat sungai yang asalnya dari
surga. Dengan demikian tak ada keterangan bahwa Saihan dan Jaihan
bersumber dari dasar Sidratul Muntaha. Maka Nil dan Euphat
memiliki kelebihan atas keduanya karena hal itu. Mengenai dua
sungai bathin yang disebutkan dalam hadits pada bab di atas,

keduanya bukanlah Saihan dan Jaihan.

Imam An-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini terdapat
keterangan bahwa sungai Nil dan Euphrat berasal dari surga.

Keduanya keluar dari dasar Sidratul Muntaha. Lalu keduanya be{alan
kemana yang dikehendaki Allah. Kemudian turun ke bumi dan
mengalir. Setelah itu keduanya kembali keluar dari bumi. Peristiwa ini
tidak mustahil bagi akal dan telah dikuatkan oleh makna zhahir
riwayat."

Mengenai perkataan Iyadh, "Hadits tersebut menunjukkan
bahwa dasar Sidratul Muntaha berada di bumi. Karena beliau
bersabda, 'Nil dan Euphrat keluar dari dasar Sidratul Muntaha'.
Padahal kita menyaksikan keduanya keluar dari bumi. Maka
konsekuensinya, dasar Sidratul Muntaha berada di bumi." Sungguh
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pernyataan ini terbuka untuk di kritik. Karena maksud keduanya

keluar dari dasar Sidrah berbeda dengan keluar dari bumi.

Ringkasnya; pada awalnya keduanya keluar dari dasar Sidratul
Muntaha, kemudian berjalan hingga menetap di bumi, setelah itu
muncul dari bumi.

Hadits ini dijadikan dalil tentang keutamaan air sungai Nil dan

Euphrat karena sumbernya dari surga. Demikian juga dengan sungai

Saihan dan Jaihan. Al Qurthubi berkata, "Barangkali sebab keduanya

tidak disebutkan dalam hadits isra', karena tidak berasal langsung dari

surga, bahkan mungkin hanya bercabang dari sungai Nil dan

Euphrat." Dia juga berkata, "Menurut sebagian; dikatakannya sungai-

sungai ini dari surga, hanya sekadar penyerupaan dengan sungai-

sungai surga, karena aimya sangat nikmat, bagus, dan berkah. Namun,
pendapat yang pertama lebih tepat."

':#a lr-=i' ,;.*.3 f (Kemuaran diangkat untukku Baitul

Ma'mur). Al Kasymihani menambahkan, y,lli o:;:. gi-,tS'itlU-
(Setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat memasukinya). Tambahan

ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan

disertai tambahan, 'ff UIT r3ifi d th? 15! (Apabila telah keluqr

makn mereka tidak akan kembali kepadanya). Tambahan ini
disebutkan sekaligus dalam redaksi hadits Abu Qatadah, dari Anas,

dari Malik bin Sha'sha'ah. Pada pembahasan tentang awal mula
penciptaan, saya telah menjelaskan bahwa kalimat ini adalah

perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Saya sebutkan juga
periwayat yang mengutipnya secara terpisah dari Qatadah, dari Al
Hasan, dari Abu Hurairah. Pembahasan tentang Baitul Ma'mur telah

saya jelaskan di tempat itu.

Tambahan yang dimaksud tercantum pula dalam riwayat Imam

Muslim dari Tsabit dari Anas, t:t:.| y.2t+'9t1 f (Kemuaian mereka

tidak kembali kepadanya selamanya). Ibnu Ishaq menambahkan

dalam hadits Abu Sa,id, ?q, f, J\(Hingga hari Kiamar). Dalam
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hadits Abu Hurairah RA yang dikutip Al Bazzar disebutkan bahwa

Nabi SAW melihat orang-orang berwajah putih dan orang-orang yang

pada warna mereka terdapat sesuatu. Mereka masuk ke sungai lalu

keluar dan warna tersebut telah hilang. Jibril berkata, lr-rXi',p ,1'F

G?.,';li U.tb ^)b rgirb luereka itu dari umatmu yang'menco*ow

antara amalan shalih dan amalan buruk). Kemudian dalam riwayat

Abu Sa'id yang dikutip Al Umawi dan Al Baihaqi disebutkan, '4

Je $ fbj t"*;St'4t't; r jVS ltvteretw semua memasuki Baitul

Mrimu|'bersama beliau dan shalat di dalamnya).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa malaikat merupakan makhluk
yang paling banyak. Sebab tidak diketahui dari setiap jenis makhluk

yang berkembang dalam sehari sebanyak 70 ribu selain malaikat,

berdasarkan hadits di atas.

4,,]ut .#)t cjiril ,ff ,t:t1, f q:6, r ,t:6ur'q,i j
.{5b t :( . -ir 

'a'SoAt 6"^udian didatangkan padaku bejana berisi\P.t.

khamer, bejana berisi susu, dan bejana berisi madu. Aku mengambil

bejana berisi susu. Dia berkata, "Ia adalah fitrah yang engkau

berada di atasnya"). Maksudnya, agama Islam. Al Qurthubi berkata,

"Kemungkinan sebab penamaan susu sebagai fitrah, karena ialah yang

pertama kali masuk ke dalam perut bay dan membuka usus-ususnya.

Adapun rahasia mengapa Nabi SAW cenderung kepadanya dan bukan

kepada yang lainnya, adalah karena kebiasaan beliau. Disamping itu,
minuman dari jenis ini tidak menimbulkan bahaya apapun."

Riwayat di atas menyebutkan bahwa beliau SAW diberi
minuman setelah sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian pada

pembahasan tentang minuman dinukil dari jalur Syu'bah, dari

Qatadah, dari Anas, .;nJr ity ,).'c>;t) :{':}o i' & I' J?:|rrl

/:r-tli5i1rq?t isut :Wt d:.i W,tty (Rasutuilah SAW bersabda,

'Diangkat untukku Sidratul Muntaha dan ternyata di sana terdapat
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empat sungai'..... lalu beliau bersabda.... 'Didatangkan Kepadalat

tiga gelas'.).

Riwayat ini selaras dengan hadits pada bab di atas. Hanya saja

syu'balr tidak menyebutkan Malik bin sha'sha'ah dalam sanad-nya.

Dalam hadits Abu Hurairah tentang mi'raj yang dikutip Ibnu

A'idz, setelah menyebut Ibratrim AS, beliau SAW bersabda, f i
'dtui sari orL \ *,;'ti'i;ri i- &hJ6 1ifi y) 'y;i; tty

rp iu.F",f i$$V'tt cjiusp.rry a\f ,l-*i ri'f r;'ir'l;1

!111 er ;ii ,jg .t)-::li 'tji tcJ6r 1*F ri ,jri6 ,U-ss (Kemudian

kami berangkat dan tiba-tiba mendapati tiga beiana rcrtutup. Jibril

berkata, 'Wahai Muhammad, tidalckah englcau mau minum apa yang

diberikan Tuhanmu kepadamu?' Aht mengambil salah satunya

ternyata berisi madu. Aht pun meminumnya sedikit. Lalu alat

mengambil yang satunya dan ternyata berisi susu. Makn aku

meminumnya hingga pua& Jibril berftata, 'Apalrah engkau tidak mau

minum dari bejana yang ketiga?' Aht berkata, 'Aku sudah puas"

Jibril berknta, 'Allah memberi taufiq kepadamu'.).

Dalam riwayat Al Baz.zu melalui jalur ini dikatakan bahwa

bejana yang ketiga adalah berisi khamer. Namun, dalam riwayatnya

dikatakan bahwa kejadian itu berlangsung di Baitul Maqdis, dimana

bejana yang pertama berisi air, tetapi tidak disebutkan bejana yang

berisi madu.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Ahmad

disebutkan , C,{*'}r;7 OPr t[i ,d'bi-i6 ;a;'!i 
"t*^7tt 

,-;lili
';ijli,'iJft ,lS*, ;'tr eip 99i (Ketitra sampai ke Masjid Aqsha,

beliau berdiri shalat. Setela shalat, beliau diberi dua gelas; salah

satunya berisi susu dan yang lainnya berisi madu. Lalu beliau

mengambil gelas yang berisi susu).

Imam Muslim mengutip dari jalur Tsabit dari Anas, bahwa

tempat diberikannya minuman tersebut adalatr di Baitul Maqdis
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sebelum mi'raj (naik ke langit), "C ,tr') ii'42;3r:3r *t j
c'iri ,lpb'Jut ,#t c,"ieri $ U :6\: f t {V,.,fr"b;cJ *?
*At ;lu* j ,ft t*"^ri,o*'otu *oru't 

'*ogia 
dan shalat

padanya dua rakaat. Setelah itu aku keluar lalu Jibril datang

membawa wadah berisi khamer dan wadah berisi susu. Aku

mengambil bejana berisi susu. Jibril berkata, 'Engkau mengambil

fitrah'. Lalu naik ke langit).

Dalam hadits Syaddad bin Aus disebutkan, 'e+.rr.X.ir 'U'123

,j-3 ?7t:";S A;rit ik1'c#:ii ,,i.bi 6"rii jbiti gfrt',i,r ,o
i-i -,t4.,*'q,i',; * Jw,',;lt'c,,:it:tt lirr u,.r:ri 

"j,W.'i:r;i
?Pt'*U (Aku shalat di masjid yang dikehendaki Allah. Lalu aku

ditimpa rasa ltaus yang sangat. Maka aku diberi dua wadah/bejana;
salah satunya berisi susu dan satunya berisi madu. Aku
membandingkan antara keduanya. Kemudian Allah memberiku
petunjuk sehingga aku mengambil susu. Syaikh yang ada di
hadapanku berkata kepada Jibril, 'sahabatmu telah mengambil

fitrah'.).
Ibnu Ishaq mengutip dari hadits Abu Sa'id tentang kisah isra',

,io giu{t:F ^}is1t,",l *iu\,g *a,tI -;U*i ,*'ff,,p
'il);'i-7:ti g'etiau' ,lratot'**rr*o*i mereka -yakni para nabi-

kemudian diberi tiga bejana; bejana berisi susu, bejana berisi
khamer, dan bejana berisi air. Maka beliau mengambil bejana yang
berisi susu). Ibnu Ishaq menukil juga dari mursal Al Hasan dengan

redaksi yang szlma, tetapi tidak disebutkan bejana yang berisi air.

Penjelasan tentang tempat menghidangkan minuman dalam
riwayat Imam Bukhari akan disebutkan di awal pembahasan tentang

minuman dengan redaksi, :q-y,yr*fi ^rl *'t y ht & yt l?t g.i

s;.-i' a Ll;ir ,,hk fi Juu','rSst';rl| @t'p ,d 4 *ri11"F q ,su
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isra', saat berada di lliya', diberi bejana berisi khamer dan bejana

berisi susu. Beliau melihat keduanya lalu mengambil bejana yang

berisi susu. Jibril berkata kepadanya, 'Segala puji bagi Allah yang

telah menunjukimu kepada fitrah. Sekiranya engkau mengambil

khamer niscaya umatmu akan menyimpang/tersesat'.). Riwayat ini
dinukil juga oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat

Abdunatrman bin Hasyim bin Utbatr dari Anas, yang dikutip Al

Baihaqi disebutkan, ,J'-f 'n'|rri ,:ollr i*il',rsri ;;stiir;St ^1i 7;g
o*i *;-yt -{ltc,Jr3 fi ,:e$ltiTii'Ait;sr ""?ii ,a'.t ittpi
'o-hi (Dihidangkan kepadanya air, khamer, dan susu. Malco beliau

mengambil susu. Jibril berkata kepadanya, 'Engkau mendapatkan

fitrah. Kalau engkau mengambil air niscaya engluu akan tenggelam

dan umatmu akan tenggelam. Jika englau minum khamer niscaya

engkau alran menyimpang/tersesat don umatmu akan menyimpang/

tersesat'.).

Perbedaan versi riwayat di atas mungkin digabungkan dengan

memahami kata 'tsumma' (kemudian) bukan dalam fungsi yang

sebenamya, yaitu menunjukan tertib urutan, tetapi sekadar berfungsi

sebagai kata sambung 'dan'. Atau dikatakan bahwa penghidangan

minuman terjadi dua kali; Satu kali saat selesai shalat di Baitul
Maqdis, dan penyebabnya adalatr rasa haus yang menimpanya, dan

satu kali lagi terjadi ketika sampai ke Sidratul Muntaha saat melihat

empat sungai. Adapun perbedaan versi tentang jumlah gelas yang

dihidangkan dan isinya dipatrami bahwa sebagian periwayat tidak

rnenyebutkan apa yang dikutip periwayat yang lain. Pada dasarnya,

gelas yang dihidangkan semuanya ada empat. Masing-masing gelas

berisi air yang berasal dari empat sungai yang beliau lihat keluar dari

Sidratul Muntaha.

Ath-Thabari mengutip dalam hadits Abu Hurairah RA ketika

menyebut Sidratul Muntaha, ,Jl'y't ,dI -* ,6'U )t43i"UWiLF-
1.,.'''"j-lf ,F ei,;.r)A1-:l *',-'t|&|H'l (Dasarnya

348 _ FATHUL BAARI



mengeluarkan sungai-sungai yang terdiri dari; air yang tawar, susu

yang tidak berubah rasanya, khamer lezat bagi yang meminumnya,

dan madu yang murni). Barangkali ditawarkan kepada beliau dari

setiap sungai itu satu gelas. Ka'ab menyebutkan bahwa sungai madu

adalah Nil, sungai susu adalah Jaihan, sungai Khamer adalah Euphrat,

dan sungai air adalah Saihan.

a>t-ialr ";l'c-*/ j 6"*"dian difardhukan shalat atasku).

Permasalahan yang berkaitan dengannya telah dijelaskan ketika

membicarakan hadits Abu Dzar di awal pembahasan tentang shalat.

Hikmah ditetapkannya fardhu shalat pada malam isra' adalah

ketika dinaikkan ke langit, beliau melihat ibadah malaikat, diantara

mereka ada yang berdiri tanpa duduk, sebagian ruku' dan tidak sujud,

dan ada pula yang sujud tanpa pemah duduk. Maka Allah
mengumpulkan untuk beliau dan umatnya semua ibadah itu dalam

satu rakaat yang dikerjakan seorang hamba disertai syarat-syaratnya

berupa thuma'ninah dan ikhlash. Pandangan ini disinyalir Ibnu Abi
Jamrah. Dia berkata, "Pengkhususan fardhu shalat pada malam isra'

memberi isyarat tentang keagungan penjelasannya. Oleh karena itu,
penetapannya disampaikan langsung tanpa perantara. Bahkan beliau

menghadap kepada Allah hingga beberapa kali, seperti yang telah

dijelaskan.

'"j,,,,.,;li 
"bttl 

,4t (Akan tetapi ridha dan pasrah). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, ijJii nl'ti uK$ 1lt a" tetapi aku dan

pasrah). Di sini terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara

redaksional. Seharusnya adalah; Aku telah memohon kepada Tuhanku

hingga aku malu dan aku tidak akan kembali. Jika aku kembali lagi

berarti aku tidak ridha dan pasrah. Namun, aku ridha dan pasrah.

qV t'ctlet *i'*11 (Atu telah menetapkan fardhu-Ku

dan memberf keringanan kepada hamba-hamba-Ku). Pada awal

pembahasan tentang shalat disebutkan dari Anas, dari Abu Dzar, "gi
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yt--;t',ei j:.? Qa lima dan ia adalah lima puluh). Imarn Muslim

mengutip dari riwayat Tsabit, dari Anas, 'Fe 's:'ii; U- i'lltl ,?
'J ?ri ui ,iv* q!;eati"F r"a $ ,9t 

it- Y e?t:*
"U-; 'i * r4;X- ltlinggo Altah berfirman, llahai Muhammad, ia

lima shalat pada setiap sehari semalam. Setiap satu shalat adalah

sepuluh. Maka itu adalah lima puluh shalat. Barangsiapa ingin

berbuat kebaikan dan tidak mengerjakannya maka ditulis baginya

satu kebaikan). Pembahasan mengenai tambahan ini akan dijelaskan

pada pembahasan tentang kelembutan hati.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Yazid bin Abu Malik dari Anas,

'c-'iu t*, ;\,d.|P!' uyu"'t;;*i..i;*,i#.i$jr i ty'4i
'oa?rui wr'Cfio'*t, 4l *tt*'*ti ,rt\i: c:r,ni)r (Ata,

mendapati Sidratul Muntaha lalu alu diliputi oleh awan. Aku

bersunglar sujud. Lalu dikataftan padaku, 'sungguh Afu pada hari

menciptakan langit dan bumi, telah memfardhukan atasmu dan

umatmu lima puluh shalat. Keriaftanlah olehmu dan umatmu'). Lalu

disebutkan kisah beliau dengan Musa AS. Lalu di dalamnya

disebutkan, ft;tlu w orii* &:"\q'P',ti'^iy (Sesungsuhnva

difurdhukan atas bani Israil dua shalat dan mereka tidak

mengerjakannya). Pada bagian akhir disebutkan, "Allah berfirman,

;i il'd.? '':t 4"'x* 6'-ri''J6 ':'!fr'bui qre1;;o"#
'€'ti ;ji ,bl' d,'Jui (Lima sebanding lima puluh' Keriakanlah ia

olehmu dan umatmrz. Beliau bersabda, 'Aht pun mengetahui hal itu

sudah kewajiban dari Atlah. Aku kembali kepada Musa dan dia

berkata, 'Kembalilah'. Namun, alat tidak kembali)'

e-',p ">tili *j;*li 
:srb e;lri'c''3iv t55 (Ketika aku

telah lewat maka terdengar suara berseru, "Alat telah menetapkan

fardhu-Ku dan memberi keringanan bagi hamba-Ku"). lrri termasuk

dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan

Nabi-Nya Muhammad SAW di malam isra' tanpa perantara'
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Catatan:

Pada riwayat lain terdapat tambahan tentang hal-hal yang dilihat
Nabi SAW sesudah Sidratul Muntaha, tetapi tidak disinggung pada

riwayat di atas. Diantaranya keterangan pada awal pembahasan

tentang shalat, i:iGli ,;-7 y'&i a'.;il:.'oW ,? (Hingga aku naik

ke tingkat yang aku mendengar bunyi pena). Dalam riwayat Syarik

dari Anas, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid,

,,iti'tl f l +tt oS,i just'r),tq :4t'9t )W r3::1 ,;i:ir i't:t-' ,e 
"-;:r*i Fieie (Hingga beliau mendatangi Sidratul Muntaha

dan Al Jabbar (Sang Maha Perkasa) Rabbul lzzah (pemilik

kemuliaan) tabaraka wata'ala mendekat. Maka jaralorya sama seperti

dua busur atau lebih dekat lagi. Dia mewahyukan kepadanya 50

shalat). Ada kemusykilan sehubungan dengan tambahan ini. Namun,

akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid.

Kemudian dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan, '*Lif p
,t t ,

3lL.jr W?.j tSti,jljJUt +t a ri* rstg i$Jr lKemudian aku dimasukkan ke

surga. f"*ioro di sana terdapat kubah-kubah yang terbuat dari
mutiara dan tanahnya adalah kesturi). Imam Muslim menukil dari

Hammam, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi SAW, F g'Pi Ui t4.
j:jl! *a ,l*-k iui ,;'\|u;a+ tili ,o'3;1ir lfur Lqi idv ;i st r:1

u.

(Ketilra aku sedang berjalan di surga. Tibaaiba aku mendapati sungai

yang di kedua teptnya terdapat kubah-kubah mutiara yang berlubang.

Ternyata tanahnya adalah kesturi paling wangi. Jibril berkata, 'Ini

adalah Al Kautsar'.). Dia juga menukil melalui Syaiban, dari

Qatadah, dari Anas, Pi rtb il' ,p CU Cf 6) lfetitra dia [JibrilJ

naik bersama Nabi...) lalu disebutkan seperti di atas. Ibnu Abi

dan Ibnu A'idz mengutip dari Yazid bin Abi Malik dari Anas,

Hatim

*,j
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pohon. Aku diliputi oleh setiap awan padanya dengan segala warna.
Jibril mundur dan aku bersunglrur sujud).

Imam Muslim mengutip dari hadits Ibnu Mas'ua, ilr .1pi 'Fii

1! 3# i e,'Pi ,r.'A, ir? Ctri ,'u..;jlr btitbtt et y b^'rv

i*J o,i;- ,crr:,;,;lt yi i (Rasutullah SAt{ diberi shalat yang tima,

ayat-ayat penutup surah Al Baqarah, dan diampuni dosa-dosa besar
bagi yang tidak mempersekutukan Allah dari umatnya). Dalam

riwayat ini terdapat juga tambah un, ,j-; €y)ie?th:;,lt e gt j
tilb b:,)ui ei ,p'*i j ,,b,'JA * prtii,!b'*6 a-, ipa
(Kemudian awan tersingkap darilru dan Jibril memegang tanganku.

Aku berbalik dengan segera lalu mendatangi lbrahim. Beliau tidak
mengatalan sesuatu. Kemudian aht datang kepada Musa dan dia
berkata, 'Apa yang engkau lahtkan?'.).

Disebutkan jue", lT iJ d 6 11-4,Jrt y i' .J:a lt J?3iui
iit,J..tr "*l; ^tb'd*"i y,t,f,)? ,At,j<,,:ti,h\l:6 #i
,:jt i:i'a;b;-i ,,& ge {lJ.6't|'il;iu,je JrcJ-a-i;i_+)i
q'4 yl j|*'jt (Rasutuilah SAW bersabda kepada Jibrit,

'Mengapa setiap kali alu mendatangi penghuni langtt, mereka
menyambutlat dan tertawa kepadaht, selain satu orang yang alat
memberi salam kepadanya, dia menjawab salamleu dan menyambutlat
namun tidak tertawa kepaht?' Jibril berknta, 'Wahai Muhammad, itu
adalah fMalaikatJ Malik penjaga jahannam. Dia tidak pernah
tertawa sejak diciptakan. Sekiranya dia tertawa kepada seseorang
niscaya dia akan tertawa kepadamu).

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi menukil dari hadits Hudzaifah,
'e:"+i t:tt'reti ,rttrjzbi (rjt ,r:At li.i 4 4 ,p (Hingga

dibulra untuk keduanya pintu-pintu langit. Keduanya melihat neraka
dan surga serta semua janji-janji di akhirat).
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Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan , q6:) 6$ ,ifiir 4t'e-i i1

qc* i e tty ,:rht y'*;. oirl |*Jr'rrlp ,i1:, ,i\'rt', if?
tlk\ 

--Ptt'art4-St 
(Ditampakkan padanya surga. Ternyata

delimanya bagaikan timba (yang menjulur). Burung-burungnya
lal<sana al bukht (salah satu jenis unta). Lalu ditampakkan padanya

neraka. Ternyata bila dilemparkan padanya batu dan besi niscaya

akan dilumatnya).

Dalam hadits Syaddad bin Aus disebutkan , ,), * ''i:S'& t5y

^*3t'*j,Jt e6r.1i ,€ts"Jr (Ternyata neraka tersingkap bagaikan

zarabi fbantal yang digunakan untuk dudukJ. Aku mendapatinya
seperti pancuran air panas). Dalam riwayat ini ditambahkan bahwa
beliau SAW melihatnya di lembah Baitul Maqdis.

Ibnu Abi Hatim menukil dari Yazid bin Abu Malik, dari Anas,

,ir-i 'iLi :€ J6 sg;-ir iiir 'a;-;-'01;*riL 
J^JJ,tJ,u"ils'J;_k oi

t ?11 t n,.i , 
' 

d .a- ^l, a -- d-gi, :i:.ri, .:r55, ,c;Li g$ *fi ,,:ti |t # aiSt ,l1i S1'6,/rl,A

or-> "cll*? {$ t$i (Jibril berkata, 'Wahai Muhammad, apakah

engkau memohcin kepada Tuhanmu untuk memperlihatkan bidadari-
bidadari bermata jeli kepadamu?' Beliau menjawab, 'Ya!' Jibril
berkata, 'Pergilah kepada wanita-wanita itu dan berilah salam
kepada mereka'. Beliau bersabda, 'Alat pergi menemui mereka dan

memberi salam, lalu mereka membalas salamku. Aku bertanya;
siapakah kalian?' Mereka menjawab, 'Wanita-wanita baik dan

bagus'.").

Dalam riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari

bapaknya disebutkan, oJb nr j; 'e,iu ifut * ,Jusr nbrj.y'ol

o('dL;Jt oft ,tii;-br, i\i'fT ;!;1t ol, ,8,'ui:, g\ dld r;-:{i
ii6 t,t ,"|\rj u.{rl* \i |:*e olk gorahim At Khatil alaihissalam

berkata kepada Nabi SAW, 'Wahai anakku, sesungguhnya engkau
aknn bertemu Rabbmu malam ini, dan umatmu adalah umat terakhir
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serta yang paling lemah, jika engkau mampu kepentinganmu atau

semuanya pada umatmu mako lakukanlah'.)"

l, i-ir ';6 Jly,fut ,ejir 6 ,)t dyt ,rui ,P.9t ,hk iui rlb d
',* G)tiuit dl.yra* ,,:fi :g'o;l tl' 6$ ,gti#ur,l.6 ,ei:i

a-

;-:At ^*;p?3 ,rt;ijtbit 6?ti ,A#ir a.,L J At:,"qili (Nabi

SAW memohon kepada Tuhannya agar memperlihatkannya surga dan

neraka. Maka pada malam sabtu setelah 17 malam berlalu dari bulan

Ramadhan, l8 bulan sebelum hijrah, beliau sedang tidur di rumahnya

saat Zhuhur, tibaliba Jibril dan Mikail datang kepadanya seraya

berkata, 'Berangkatlah kepada apa yang engkau mohon kepada

Tuhanmu'. Keduanya membawanya ke tempat antara Maqam

[IbrahimJ dan Zamzam. Lalu didatangkan tangga. Ternyata tangga

itu sangatlah bagus. Keduanya membawanya naik ke semua langit.

Beliau bertemu para nabi dan sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau

melihat surga dan neraka serta difardhukan shalat lima waktu

kepadanya).

Kalau riwayat ini terbukti akurat, maka sangat jelas ia adalah

mi'raj yang lain. Sebab di sini dikatakan berlangsung saat Zhuhur dan

beliau naik ke langit langsung dari Makkah. Kedua perkara ini tentu

saja menyelisihi keterangan dalam hadits dalam kitab Ash-Shahih.

Namun, pernyataan 'shalat difardhukan saat itu' menepis

kemungkinan ia adalah mi'raj yang lain. Kecuali bila dikatakan bahwa

penyebutan shalat dalam riwayat ini sekadar penegasan. Mungkin juga

mi'raj pertama terjadi saat mimpi, sedangkan mi'raj dalam riwayat ini
berlangsung saat terjaga, atau justru sebaliknya.
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2.

a
J.

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Langit memiliki pintu-pintu secara hakikatnya dan di setiap

pintu terdapat penj aga.

Syariat meminta izin.

Selayaknya bagi yang meminta izin untuk menyebutkan

namanya (saya fulan...), dan tidak cukup hanya menyebutkan,

'saya', sebab hal ini memenuhi tujuan pertanyaan.

Orang yang lewat memberi salam kepada yang duduk, meskipun

orang yang lewat lebih utama daripada yang duduk.

Disukai menyambut orang yang utama dengan menampakkan

kegembiraan, kehangatan, pujian, dan doa.

Boleh memuji seseorang dihadapannya bila ddamin ia tidak

terfitnah (merasa takjub atas dirinya).

Boleh menyandarkan punggung ke kiblat dan selainnya.

Masalah ini disimpulkan dari perbuatan Ibrahim yang

menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, sementara ia

sama dengan Ka'bah, dalam hal sebagai kiblat dari segala arah.

Boleh mehghapus (nasakh) suatu hukum sebelum dilaksankan.

Hal ini teleh dijelskan dalam awal pembahasan tentang shalat.

Keutamaan jalan di malam hari daripada siang hari, karena isra'

berlangsung pada malam hari. Oleh karena itu, kebanyakan

ibadah beliau SAW di malam hari dan kebanyakan perjalananya

dilakukan pada malam hari. Beliau SAW bersabda, al.rlurnsll

Puro$',?tt\i'o$ luenaoklah kalian fberjalanJ di saat malam

menjelang. Sesungguhnya bumi dilipat pada malam hari).

Praktik (eksperimen) lebih kuat dalam menghasilkan

pengetahuan yang banyak. Hal ini disimpulkan dari perkataan

Musa AS kepada Nabi SAW, bahwa dia telah berinteraksi

dengan manusia dan menguji mereka.

Boleh memutuskan sesuatu berdasarkan kebiasaan.
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12.

13.

14.

15.

Menyitir sesuatu yang lebih tinggi untuk menetapkan hukum

pada sesuatu yang lebih rendah darinya. Karena umat terdahulu

memiliki fisik lebih kuat dibanding umat ini. Meski demikian,

Musa AS mengupayakan mereka mengerjakan sesuatu yang

lebih ringan, tetapi mereka tetap tidak mrlmpu. Masalah ini

disinyalir Ibnu Abi Jamrah.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dari hadits ini disimpulkan bahwa

maqam (tingkatan) khullah adalah ridha dan pasrah. Sedangkan

maqam taklim adalah 'merajut' dan memamfaatkan kelapangan.

Oleh karena itu, Musa AS bersikeras memerintahkan Nabi SAW

agar mohon keringanan, berbeda dengan Ibrahim AS. Padahal

Nabi SAW memiliki kekhususan dengan Ibrahim lebih banyak

daripada Musa. Karena Ibrahim menempati posisi bapak, lebih

tinggi kedudukannya, diikuti millah-nya." Ulama selainnya

berkata, "Hikmahnya adalatr apa yang disinyalir Musa dalam

hadits itu sendiri. Yaitu, pengalamarurya berinteraksi dengan

kaummnya mengenai ibadah ini secara khusus, dimana mereka

menyelisihi dan berbuat maksiat kepadanya."

Surga dan neraka telah diciptakan. Berdasarkan sabda beliau

SAw, ':6t:'z-gi t'*i (Dihadapkan padaku surga dan

neraka). Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan.

Disukai memperbanyak memohon kepada Allah, dan berusaha

memperboleh syafaat yang banyak di sisi-Nya. Hal ini

berdasarkan sikap Nabi SAW yang memenuhi saran Musa agar

minta keringanan.

Keutamaan sifat malu.

Memberikan nasihat kepada orang butuh meskipun orang itu

tidak minta saran.

16.

t7.
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Hadits kedua pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Al
Humaidi, dari Sufyan, dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA.

Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.
,. , ./ ,o., ,

W-rr ooe ujr C ,j,i <qq *i'tt'tl"':i d' 6!' da q) , j* !.'i e
,".,-a;jr c I Jl q'rt;i -g *tr,l, ii,r .p J,' i*t gr"rang firman

Atlah, "Dan kami tidak memperlihatkan apa yang kami perlihatkan

kepadamu melainkan fitnah bagi manusia". Beliau berkata, "Ia

adalah penglihatan mata telaniang yang diperlihatkan kepada beliau

SAW saat diperjalankan ke Baitul Maqdis"). Maksudnya, penafsiran

firman Allah dalam surah Al Isra' ll7) ayat 60, lti-ji ,Pt U'i!t $;i 6j

.rrJU 1 ::i 1r (Dan Kami tidak menjadi mimpi yang telah Kami

perlihatkan kepadamu, kecuali sebagai ujian bagi manusia).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penyebutan hadits ini pada bab di

atas mendukung asumsi bahwa Imam Bukhari berpendapat isra' dan

mi'raj terjadi dalam satu malam. Berbeda dengan apa yang dipahami

dari penempatan keduanya dalam bab yang terpisah. Saya telah

menjelaskan bahwa judul bab yang dia sebutkan di awal pembahasan

tentang shalat menunjukkan asumsi di atas. Karena dia berkata, "Bab

Shalat Difardhukan Atas Nabi SAW Pada Malam Isra'."

Perkataan Ibnu Abbas diatas dijadikan landasan mereka yang

berpendapat bahwa isra' terjadi saat tidur (mimpi) dan juga mereka

yang mengatakan isra' terjadi saat teqaga. Kelompok pertama

menyimpulkan dari lafazh ru'yaa (penglihatan). Menurut mereka,

lafazh ini tidak digunakan kecuali untuk melihat saat tidur (mimpi).

Sedangkan kelompok kedua menyimpulkan dari kalimat, "Yang

diperlihatkan malam isra"', sementara isra' te{adi saat terjaga.

Sekiranya terjadi dalam mimpi tentu orang-orang kafir tidak

mendustakannya. Jika isra' berlangsung dalam keadaan terjaga,

sementara mi'raj terjadi pula malam itu, maka menjadi kemestian

mi'raj dilakukan saat terjaga. Tak seorang pun mengatakan bahwa

Nabi SAW tidur ketika sampai di Baitul Maqdis dan kemudian mi'raj
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(naik ke langit) saat tidur. Jika demikian halnya, maka penisbatan kata

'ru'yaa'kepada 'ain' (mata) hanyalatr untuk menghindari pemaknaan

kepada 'ru'yatul qalb' (penglihatan hati).

Allah SWT telah menetapkan dalam Al Qur'an tentang 'ru'yatul

qalb' (penglihatan hati) dalam firman-Nya dalasm surah An-Najm

[]521 ayat ll, csl's rj iryiir -qi? 6 (Hatinya tidak mendustakan apa

yang telah dilihatnya)., dan 'ru'yatul ain' (penglihatan mata).d,alam

firman-Nya dalam surah An-Najm [52] ayat 17, .,-b r;j']:)t Lt:V

61t'.t-ai1 (Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang

dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. sungguh dia telah

melihat).

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al Ausath melalui

sanad yang kuat, dari Ibnu Abbas, dia berkata, d;'J-;7-7,.i ,9i1

(Muhammad melihat Tuhannya dua kali). Dari jalur lain dia berkata,
,. i t oz t. 'u'.:,|l"r-b)':-hJ (Muhammad melihat kepada Tuhannya). Allah

menjadikan khullah untuk Ibrahim, kalam untuk Musa, dan nazhar

(melihat) untuk Muhammad. Jika demikian, jelaslah maksud Ibnu

Abbas dengan 'penglihatan mata' adalah semua yang disebutkan Nabi

SAW pada malam itu, sebagaimana yang telah disebutkan.

Kesimpulan itu membantah mereka yang mengatakan; Maksud

kata 'ru'yaa' pada ayat tadi adalah penglihatan beliau SAW, bahwa

dirinya masuk Masjidil Haram sebagaimana yang disinyalir dalam

firman-Nya dalam surah Al Fatb 148) ayat 27, gi;t itlt'frt O:* U

ir1jt'.ta-,,".Jlr';)r'rx'5ijlu. 6n"ngguhnya Allah akan membuhikan

kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya

(yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil

llaram).

Mereka juga berkata, "Maksud kalimat 'fitnatan linnaas '(fitnah

bagi manusia), yakni perbuatan kaum musyrikin yang menghalangi

beliau SAW di Hudaibiyah, untuk memasuki Masjidil Haram."
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Meskipun pernyataan terdahulu bukan maksud daripada ayat, namun

berpedoman kepada penerjemah Al Qur'an (Ibnu Abbas) dalam

menafsirkan ayat itu adalah lebih utama.

Para ulama salaf berbeda pendapat; Apakah Muhammad SAW

melihat Allah pada malam itu, atau tidak? Ada dua pendapat yang

masyhur. Aisyah RA dan sekelompok sahabat mengingkari bila beliau

SAW melihat Allah. Sementara Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat

lain menetapkannya. Masalah ini akan dijelaskan secara detil ketika

membicarakan hadits Aisyah, dimana Imam Bukhari akan

menyebutkannya secura lengkap pada tafsir Surah An-Najm.

f i l, i';*''s: : Jti :'r^l' d u iw i:;aq (Pohon tertatorut

dalam Al Qur'an. Beliau berkata, "Ia adalah pohon Az-Zaqqum").

Maksudnya adalah penafsiran pohon yang disebutkan pada ayat

selanjutnya. Di sana terdapat pula penafsiran lain. Namun, hal itu akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir.

43. Utusan Anshar Kepada Nabi SAW di Makkah dan Bai'at
Aqabah

,-K kG t:rsj- *t G ir ,* "ai asc; * d/- irt .,;L c
', 

", 
i. - . ' '/ t u

dt f .-ar*i f ot';:- ly ; *'+,JE -'* 1
, f:y,f. f iy.t Jv,l.J,r't * :'t'* e *t * \t .u
' :' o. ': ..c..^.'n' L ?- e....,
,-G 6U t yJt 4 *j * bt,k Ct ebv'rti
d ;ti )':,rLtrs'isf , /i.'qi W,. S.Li'*i 6i,r)L)i

'916'
3889. Dari Abdullah bin Ka'ab 

-penuntun 
Ka'ab ketika buta-

berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya
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secara panjang lebar, ketika tidak turut bersama Nabi SAW pada

perang Tabuk. Ibnu Bukair berkata, "Dalam haditsnya disebutkan,

'sungguh aku hadir (turut serta) bersama Nabi SAW pada malam

Aqabah ketika kami mengikat janji setia dalam Islam. Sungguh bagiku

hal itu lebih berarti dibanding peristiwa Badar. Meskipun Badar lebih

dikenang manusi a darip ada peri stiwa tersebut' . "

', 
t-..,to, \.. . ). c. .c.,, , c /

frf ;J*- t1i:b i'r oe: i' l" ,t'te '+ :2!rL Jv

.y; ;.ir;t uJ"Li |a* u.t Jv,i' +; lie .r"-*it G\c
3890. Amr berkata: Jabir bin Abdullah RA berkata, "Kedua

pamanku (dari pihak ibu) membawaku hadir pada peristiwa (baiat)

Aqabah." Abu Abdillah berkata, Ibnu Uyainah berkata, "Salah

satunya adalah Al Bara' bin Ma'rur."

.a;lJr 76bi,y Gr.6i o.?, ei \e Jtt,;6? ic
3891. Atha' berkata: Jabir berkata, "Aku, bapakku, dan dua

pamanku, termasuk orang-orang yang turut dalam peristiwa (baiat)

Aqabah."

t:r* t:V 
"!tt- -At ; i;r+ 3f nr ug nt,t,,tj ,r

oi ;;i -iaut & y*i r, pi * ht & :t );r't
6G:*tt*bl',1i+'i",, JC *, *h, *'yt'J;,
tih,tt ,t;; \j,t;f \) l* )r,tf f t oi Jc GA6.

€.p \ ),€q'rir'&!i i; i,* iw; $s't'1,1't;ri
*Ut u,ltli i:,;ut,b;?C'E e't? u:i €
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?rrI;i t* ui ,y qGi ;'t ,irk ';'rir 61'rr 
"* 

*. *i
d: e a"Q :'Ju .'& t*it^t'og ,o$Git;'01 :it 4iyl"

38g2.Dari Abu Idris A'idz Um emrtUtr, Uahwa Ubadah bin
Ash-Shamith 

-termasuk 
mereka yang turut dalam perang Badar

bersama Rasulullah SAW dan peserta malam (baiat) Aqabah-
mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda

dan disekitarnya ada sekelompok sahabatnya, "Kemarilah, bai'atlah
aku agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak

mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak

datang membawa kedustaan yang kalian ada-adakan antara tangan-

tangan dan kaki-kaki kalian, tidak durhaka kepadalru dalam hal-hal
yang ma'ruf, barangsiapa di antara kalian memenuhinya maka

pahalanya menjadi tanggungan Allah, barangsiapa melanggar

sesuatu dari hal-hal itu, lalu dia dibalas karenanya di dunia, maka

hal itu sebagai knfarat (penghapus dosa) baginya, dan barangsiapa

melanggar sesuatu dari hal-hal itu lalu Allah menutupinya, maka

urusannya kepada Allah; jikn mau (menyilcsanya) niscaya Dia akan

menyiksanya, dan jika mau (memaaJkannya) niscaya Dia akan

memaa/kannya." Dia berkata, "Maka kami pun membaiatnya atas

dasar itu".

;4 v] ,iur ?? C) ,*tt ,fi t, ,€) \') ,G-; \) l*
;G ok *,|tui'a r* tf ,dr1 rii'uyi*:u's"br \j' 

l' j\u:
3893. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, dia berkata,

"Sesungguhnya aku termasuk nuqaba' (perwakilan) yang membaiat
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Rasulullah SAW. Dia berkata, 'Kami membaiat beliau untuk tidak

mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina,

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan

kebenaran, tidak merampas (hak orang), tidak menetapkan akan

masuk surga bila melakukan hal-hal itu. Jika kami melanggar sesuatu

dari hal-hal tersebut, maka ketetapannya diserahkan kepada Allah'."

Keterangan Hadits:

(Bab utusan Anshar kepada Nabi SAW di Makkah dan baiat

Aqabah). Ibnu Ishaq dan selainnya menyebutkan; Sepeninggal Abu

Thalib, Nabi SAW pergi bani Tsaqif di Thaif mengajak mereka untuk

menolongnya. Ketika mereka tidak mau 
-seperti 

yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan- maka

beliau kembali ke Makkah. Beliau senantiasa menampakkan dan

menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab pada musim haji.

Disebutkan melalui sejumlah sanad bahwa Nabi SAW mendatangi

bani Kindatr, bani Ka'ab, bani Hudzaifah, bani Amir bin Sha'sha'ah,

dan selain mereka. Namun, tak seorang pun diantara mereka yang

menyambut ajakannya.

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Az-Zuhi, 4t 
'*. 

e o*
il n,t; , ,litlf ,F ?!<t ,,f.At ,-{o'ilr ef-:fir ;A ,;1t ,i1-

€-:f- u G;Js ti Iri '[. 1g ,b|* v;i'riil ,i'n ,'oWJ tl1i oi

-*i ,yt, ii ,:oi'F"',y."bi '.'3;">\t ,i, at-, ti ;- (pada tahun-

tahun itu -yalori sebelum hijrah- beliau menawarkan dirinya

kepada lrabilah-kabilah. Beliau berbicara dengan setiap pembesar

suatu kaum. Beliau tidak meminta mereka selain melindungi dan

menjaganya. Beliau mengatakan, 'Aku tidak akan memalesa seorang

pun di antara kalian atas sesuatu. Bahkan aku hanya ingin kalian

menghalangi mereka yang menyakitiku agar aku dapat

menyampaikan risalah Tuhanht'. Namun, tak seorang pun yang
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nrenerimanya dan bahkan mereka berkata, 'Kaum laki-laki ini lebih

tahu tentang dirinya' .).

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Rabi'ah bin Ibad, dimana

substansinya dinukil juga oleh Ahmad, dan dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban, dia berkata, '& )Qt e:'OaJ-i io n' p l' 
'J?;Uij

F F )t JieVA- r,4:s d ur6' (Aku metihat Rasututtah SAW di

pasar Dzul Mijaz mengikutip manusia di rumah-rumah mereka,

mengajak mereka kepada Allah Azza Wajalla).

Imam Ahmad dan para penulis kitab ls-^Sunan, menukil dari

hadits Jabir, 
-$ur/6, 

,.P * ,pf- Pt f il' ,rp itr $1'; o'k

'*-?t ,!:t-\i'it ,Et ,yllt',*ri ,e ,Jri J..aiit ft e (Rasutultah

SAW pernah menawarkan dirinya kepada manusia pada musim haji.
Beliau mengatatakan, 'Adakah seseorang yang mau membawalat

kepada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy telah melarangku

untuk menyampaikan perkataan [FirmanJ Tuhanlru'. Lalu seorang

laki-laki dari Hamadan mendatanginya dan menyambut seruannya.

Kemudian laki-laki ilu khawatir tidak akan diikuti kaumnya. Maka dia
berkata, 'Aht akan datang kepada kaumht dan memberi tahu mereka.

Setelah itu alru akan datang kepadamu pada tahun depan'. Beliau
berkata, 'Bailah!' Laki-laki itu berangknt sementara utusan Anshar
datang pada bulan Rajab). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim.

Kemudian Al Hakim, Abu Nu'aim, dan Al Baihaqi dikitab Ad-
Dala'il meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, Ali
bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, dia berkata, of +?s ;i tS

# J Ai ,? ,e jl ft ii:r'^;i u?: e; ,/?t f.ts *'^u ,"f
,,]lut q.: o,,fj$i rilatr i/ ilat' 4U t si F i.1 ?tai ,q?t 'tw|y.a

,f (ti ei't #1; e);"* i;..'- rlfs- f\ q,ri6 splf y)|si u
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& l' ,S?: eb i!,'$,t ,gs'i,rts oi\i ;;; Jtat ; i,:u- tett
ts*-u.&,iq ci,iri ,:*) y_Gt J\ryEi'e6).rra'li *: *o?"

l;'to-:i; ilr & i' 
'J?: 

(Xetika Allah memerintahkan Nabi-Nya

untuk menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab, beliau
keluar 

-sementara 
aku bersamanya dan Abu Bakar- menuju Mina.

Hingga kami datang kepada salah satu perkumpulan Arab. Abu Bakar
maju -dan dia ahli di bidang nasab-seraya bertanya, 'Siapakah kaum

ini?' Mereka menjawab, 'Rabi'ah'. Dia berkata, 'Dari Rabi'ah yang

manakah kalian?'Mereka menjawab, 'Dari Dzuhl'." Lalu disebutkan

hadits panjang tentang dialog antara mereka dan sikap enggan

merekn untuk menyambut ajaknn Nabi SAW. Ali berkata, "Kemudian

kami mendatangi perkumpulan Aus dan Khazraj. Merekalah yang
diberi nama oleh Rasulullah SAW Anshar karena menyanggupi untuk
melindungi dan menolong beliau." Ali berkata, "Tidaklah mereka

bangkit hingga membaiat Rasulullah SAW.*).

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah mereka yang ikut dalam
baiat Aqabah adalah 6 orang, yaitu Abu Umamah As'ad bin Zurarah
An-Najjari, Rafi'bin Malik bin Al Ajlan Al Ajlani, Quthbah bin Amir
bin Hadidah, Jabir bin Abdullah bin Tsabit, Uqbah bin Amir

-ketiganya 
berasal dari bani Salimah-, dan Auf bin Al Harits bin

Rifa'ah dari bani Malik An-Najjar.

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Az-Zuhi dan Abu Al
Aswad, dari Urwah, bahwa mereka adalah; As'ad bin Zurarah, Rafi'
bin Malik, Mu'adz bin Afra', Yazid bin Tsa'labah, dan Abu Haitsam
bin At-Taihan. Ada pula yang mengatakan di antara mereka terdapat
Ubadah bin Ash-Shamit dan Dzakwan.

Ibnu Ishaq berkata, Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan
kepadaku, dari para syaikh di kaumnya, dia berkata, "Ketika melihat
mereka, beliau SAW bertanya, 'Siapa kalian?' Mereka menjawab,
'Dari Khazraj'. Beliau berkata, 'Maukah kalian duduk dan aku akan

berbicara dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Baiklah!' Beliau
mengajak mereka kepada Allah dan menawarkan Islam seraya
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membacakan Al Qur'an. Di antara perkara yang dikehendaki Allah
atas mereka bahwa kaum Yahudi berada di negeri mereka. Yahudi
termasuk Ahli Kitab. Namun, populasi Aus dan Khazraj lebih banyak
dibanding mereka. Maka bila terjadi perselisihan, orang-orang Yahudi
berkata, 'Sesungguhnya nabi kami akan diutus saat ini, masanya telah
tiba, kami akan membunuh kalian bersamanya'. Ketika Nabi SAW
berbicara maka mereka mengenali sifatnya. Sebagian mereka berkata
kepada yang lain, 'Jangan sampai kita didahului Yahudi'. Akhirnya
mereka beriman dan membenarkannya. Setelah itu mereka kembali ke
negeri asal untuk mengajak kaum mereka. Ketika mereka
mengabarkan hal itu, maka tidak tersisa satupun dari pemukiman

mereka melainkan nama Rasulullah SAW disebut. Hingga ketika
musim haji berikutnya datanglah 12 orang laki-laki dari kalangan
mereka kepada beliau SAW."

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah taubatya. Imam
Bukhari mengutip penggalan hadits tersebut. Hadits ini akan
disebutkan secara panjang lebar pada tempatnya. Adapun maksud

penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, "4t'*'-V ui
a:,Ulr 4 pt 1# ilrr {* @ku hadir bersama Nabi SAW malam

Aqabah).

Hadits ini dikutip Imam Bukhari melalui dua jalur. pertama,

melalui Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab,

dari Abdurahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin
Ka'ab, dari Ka'ab. Kedua, melalui Ahmad bin Shalih, dari Anbasah,

dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dan seterusnya sama seperti di atas.

Anbasah yang dimaksud adalah Ibnu Khalid bin Yazid Al Iliy. Dia
biasa meriwayatkan dari pamannya Yunus bin Yazid.

Adapun kalimat, "Ibnu Bukair berkata dalam haditsnya",
maksudnya lafazh yang dikemukakan sesuai versi Uqail, bukan versi
Yunus. Sedangkan kalimat "kami mengikat janji setia", yakni kami
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mengadakan janji setia untuk memenuhi isi baiat yang kami berikan

kepada Rasulullah SAW.

Perkataan Ka'ab, "Peristiwa itu (baiat Aqabah) lebih bernilai

bagiku dibanding perang Badar", karena peristiwa Badar meski

memiliki keutamaan sebagai perang terbuka pertama yang

dimenangkan secara mutlak oleh kaum muslimin, tetapi baiat Aqabah

merupakan sebab tersebamya Islam, dan menjadi cikal bakal

terjadinya perang Badar. Mengenai perkataannya, "Lebih dikenang",

yakni lebih banyak disebut keutamaannya dan masyhur di kalangan

manusia.

Saya (Ibnu Hajad katakan bahwa Ka'ab tergolong peserta baiat

Aqabah yang kedua. Di sana terdapat juga baiat ketiga seperti yang

saya sitir terdahulu. Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir
riwayat Ibnu Ishaq yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Ishaq

berkata, "Ma'bad bin Ka'ab bin Malik menceritakan kepadaku, bahwa

saudaranya Abdullah --dia orang yang paling berilmu di kalangan

Anshar- menceritakan kepadanya, bapaknya Ka'ab menceritakan

kepadanya --{ia turut serta pada baiat Aqabatr-, dia berkata, "Kami

keluar untuk menunaikan haji bersama orang-orang musyrik dari

kaum kami, sementara kami telah shalat dan memahami agama.

Bersama kami Al Bara' bin Ma'rur pemimpin dan pembesar kami

--{ia menyebutkan masala}r shalatnya menghadap Ka'bah-. Ketika
kami sampai ke Makkah dan belum pernah melihat Rasulullah SAW,
maka kami bertanya tentang beliau. Dikatakan, 'Beliau bersama Al
Abbas di Masjid'. Kami masuk dan duduk di dekatnya. Al Bara'

bertanya kepadanya tentang kiblat. Kemudian kami keluar untuk
mengerjakan haji seraya berjanji untuk bertemu di Aqabah. Abdullah

bin Amr (bapak daripada Jabir) saat itu bersama kami dan dia belum

masuk Islam. Kami memperkenalkan kepadanya tentang Islam dan dia

menerimanya saat itu juga dan masuk golongan nuqaba (perwakilan).

Kami berkumpul di Aqabah sebanyak 73 laki-laki bersama 2 warita,
yakni Ummu Umarah binti Ka'ab (salah seorang wanita bani Mazin)

dan Asma' binti Amr bin Adi (salah seorang wanita bani Salimah).
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Nabi SAW datang bersama Abbas dan dia berkata, 'Sesungguhnya

Muhammad berasal dari kami seperti kalian ketahui. Kami telah

mencegah (orang untuk menyakitinya) dan dia dalam keadaan mulia.

Jika kamu ingin memenuhi apa yang kalian ajak dia kepadanya dan

membentenginya dari orang-orang yang menyelisihinya, maka kalian

boleh meneruskan keinginan itu, namun jika tidak maka batalkan

sejak sekarang'. Kami berkata, 'Berbicaralah wahai Rasulullah, ambil

untuk dirimu apa yarlg engkau kehendaki'. Beliau SAW berbicara,

mengajak kepada Allah, membaca Al Qur'an, dan memberi semangat

demi Islam. Beliau bersabda, 'Alru membaiat kalian untuk

melindungiku dari apa yang kalian lindungi istri-istri dan anak-anak

kalian'. Al Bara' bin Ma'rur memegang tangannya dan berkata,

'Baiklah!'... lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya

disebutkan... Rasulullah SAW bersabda, g-, qlLLit |&t'i'lCi

$'rt #, e dl,t:*fi ,'Jrt j .i;6 (Aku berdamai dengan orans

yang berdamai dengan kalian, aku berperang dengan orang yang

kalian perangi '. Kemudian beliau bersabda, 'Keluarkan dari kalian 12

perwakilan'.)."

Menurut Ibnu Ishaq, ptr& perwakilan tersebut adalah; As'ad bin

Zurarah, Rafi' bin Malik, Al Bara' bin Ma'rur, lfbadah bin Ash-

Shamith, Abdullah bin Amr bin Haram, Sa'ad bin Ar-Rabi', Abdullah

bin Rawahah, Sa'ad bin Ubadah, Al Mundzir bin Amr bin Hubaisy,

Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Khaitsamah, dan Abu Al Haitsam bin

At-Taihan. Sebagian ada yang menggantikan Abu Al Haitsam dengan

Rifa'ah bin Abdul Mundzir.

Dalam kitab Al Mustadrak, dari Ibnu Abbas, |t; i. c$ oC

?t W Pt y A,' .p Vt du. ,i ,)\1 (Al Baraa' bin Ma'rur adalah

orang pertama yang membaiat Nabi SAW di malam Aqabah). Ibnu
Ishaq berkata, Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm menceritakan

kepadaku, Rasulullah SAW bersabda kepada para perwakilan itu 'Ci

na $s ;i:r i. 4.*I-';,tyri3 *ti *b'k 6onan penjamin
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atas knum kalian sebagaimana jaminan hawariyun [para pengikut

s etial kepada Isa putra Maryam. " Mereka menj awab, " B aiklah !" .).

Disebutkan juga bahwa kaum Quraisy mendengar perihal baiat,
maka mereka mengingkarinya. Namun, orang-orang musyrik dari

suku Aus dan Khazraj 
-yang 

jumlahnya lebih dominan hingga

mencapai 500 orang- bersumpah bahwa peristiwa itu tidak terjadi.

Sebab mereka tidak mengetahui sedikitpun apa yang telah tedadi.

Kedua, hadits Jabir RA, tentang perannya pada baiat Aqabah.

Hadits ini dikutip Imam Bukhari melalui dua jalur. Jalur pertama dari

Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Jabir bin Abdullah. Amr
yang dimaksud pada sanad ini adalah Ibnu Dinar.

i :rir'€79 grlyt (Kedua pamanku dari pihak ibu membawaku

hadir pada peristiwa Aqabah). Jabir tidak menyebutkan kedua

pamannya itu dalam riwayat ini. Namun, dinukil dari Abdullah bin
Muhammad 

-yakni 
Al Ju'fi- bahwa Ibnu Uyainah berkata, "Salah

satunya aalah Al Bara' bin Ma'rur." Demikian juga dalam riwayat
Abu Dzar. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan, "Abu
Abdillah berkata..." yakni Imam Bukhari. Atas dasar ini, penafsiran

tersebut berasal dari perkataan knam Bukhari. Akan tetapi Al Ismaili
menukil secara akurat melalui jalur lain, bahwa penafsiran itu berasal

dari Ibnu Uyainah. Maka riwayat Abu Dzar dinyatakan lebih kuat. Al
Ismaili berkata; Sufyan bin Uyainah berkata, "Kedua pamannya

adalah Al Bara' bin Ma'rur dan saudara laki-lakinya", tanpa

menyebutkan namanya.

Dikatakan bahwa Al Bara' adalah orang pertama yang masuk
Islam dari kalangan Anshar, dan orang pertama yang melakukan baiat
pada baiat Aqabah yang kedua. Dia meninggal satu bulan sebelum

Nabi SAW sampai di Madinah. Dia juga orang pertama shalat

menghadap Ka'bah sebagaimana tersebut dalam kisah yang dinukil
Ibnu Ishaq dan selainnya.

Menanggapi masalah ini, Ad-Dimyathi berkata, "Ibu Jabir
adalah Unaisah binti Ghanmah bin Adi. Adapun saudara laki-lakinya
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adalah Tsa'labah dan Amr. Kedua orang inilah yang menjadi paman

Jabir dari pihak ibunya. Mereka turut juga dalam baiat Aqabah kedua.

Sedangkan Al Bara' bin Ma'rur bukan termasuk paman Jabir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Al Bara'bin Ma'rur termasuk

kerabat ibu Jabir. Sementara kerabat ibu dinamakan juga akhwal

(paman-paman dari pihak ibu) secara majaz. Ibnu Asakir menukil

melalui sanad yang hasan dari Jabir, dia berkata, "Pamanku dari pihak

ibu membawaku bersama 70 orang berkendaraan, yaitu orang-orang

yang datang kepada Rasulullah SAW sebagai utusan dari kalangan

Anshar. Maka beliau SAW keluar menemui kami bersama pamannya

Al Abbas. Beliau SAW bersabda, "Wahai paman, buatlah perianjian

untukku atas paman-pamanmu dari pihak ibu." Dalarn riwayat ini,

Nabi SAW menyebut kaum Anshar sebagai akhwaal (paman-paman

dari pihak ibu) bagi Al Abbas, karena neneknya, yakni ibu bapaknya

(Abdul Muthalib) berasal dari mereka. Jabir menyebut Al Hurr bin

Qais sebagai pamannya dari pihak ibu, karena dia adalah kerabat

ibunya, dan dia adalah anak paman Al Bara' bin Ma'rur. Mungkin

saja maksud perkataan Sufoan, "Dan saudaranyt', adalah Al Hurr bin

Qais. Dia disebut saudara Al Bara' meski pada dasarnya adalah anak

pamannya, karena keduanya masih berada pada satu tingkatan nasab.

Pandangan ini lebih baik daripada harus menyalahkan periwayat,

seperti Ibnu Uyainah. Hanya saja tak seorang pun ahli sejarah yang

menyebutkan Al Hurr bin Qais sebagai peserta Baiat Aqabah. Seakan-

akan dia saat itu belum masuk Islam. Atas dasar ini, maka paman Jabir

yang satunya mungkin Tsa'labah, dan mungkin juga Al Ma'rur.

Jalur kedua hadits Jabir dinukil melalui Ibrahim bin Musa, dari

Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir. Hisyam yang

dimaksud adalatr Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani. Sedangkan Atha' adalah

Ibnu Abi Rabah.

O.?t Vi (Alat dan bapakku). Yakni Abdullah bin Amr bin Haram.

Pada penjelasan terdahulu disebutkan bahwa dia termasuk salah satu

perwakilan tersebut.

FATIIUL BAARI - 369



U,'i) (Dan kedua pamanku dari pihak ibu). Keduanya telah

dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Saya membaca tulisan tangan

Mughlathai, "Maksudnya adalah Isa bin Amir bin Adi bin Sinan dan

Khalid bin Amr bin Adi bin Sinan. Karena ibu Jabir adalah Unaisah

binti Ghumnah bin Adi bin Sinan. Maka setiap salah seorang dari

keduanya adalah anak paman bagi ibu Jabir, yang sama kedudukannya

dengan saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, Jabir menyebut

keduanya sebagai pamannya dari pihak ibu dalam konteks majv."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dipahami sebagaimana makna

yang sebenarnya maka benarlah yang dikatakan Ad-Dimyati. Adapun

bila tidak demikian, maka mempersalahkan Ibnu Uyainah, padahal

perkataannya masih mungkin dipahami dari segi majaz, tidak cukup

beralasan.

Dalam riwayat Ibnu At-Tin disebutkan dengan lafazh, "wa
khaali" (dan pamanku dari pihak ibu). Kemudian Ibnu At-Tin berkata,
"Barangkali huruf 'waw' di sini bermakna ma'a (bersama), sehingga

maknanya adalah 'bersama pamanku'." Kemungkinan juga yang

benar adalah dalam bentuk tunggal, yakni paman? bukan dua paman.

Ketiga, hadits Ubadah bin Ash-Shamit tentang kisah baiat pada

malam Aqabah. Hal ini telah dipaparkan pada awal pembahasan

tentang iman disertai keterangan berkenaan dengan lafazh hadits,

*jitw;k 4 u i* (tot" dia dibalas karenanya maka ia adalah

kafarat baginya). Di tempat itu saya jelaskan bahwa materi baiat

Aqabah adalah memberi perlindungan dan pertolongan. Adapun hal-

hal lain yang disebutkan berupa kafarat maka ia adalah materi baiat

lain yang berlangsung sesudah pembebasan kota Makkah. Kemudian
saya melihat Ibnu Ishaq menegaskan bahwa materi baiat Aqabah sama

seperti yang tercantum dalam riwayat kedua pada bab ini. Dia berkata,

Yazid bin Abu Habib menceritakan padaku... dia menyebutkan

seperti sanad di atas... dari Ubadah, dia berkata, "Aku termasuk orang

yang hadir pada Aqabah pertama. Kami berjumlah 12 orang. Kami
pun membaiat Rasulullah SAW sebagaimana baiat wanita."
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Maksudnya, materi baiat saat itu sama seperti materi baiat terhadap

wanita yang berlangsung sesudah pembebasan kota Makkah.

Pernyataan Ibnu Ishaq ini memiliki kemungkinan untuk dibenarkan.

Akan tetapi tambahan pada jalur Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid tidak

terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Kalaupun dikatakan

bahwa riwayatnya adalah akurat, maka tidak menafikan penjelasan

saya, bahwa kalimat 'ia adalah kafarat' disebutkan sesudah baiat

Aqabah. Karena akan bertentangan dengan hadits Abu Hurairuh, tj
I if u4U,1 itW Sllir a.es\i (Alat tidak tahu, apakah hudud [hukuman

yang ditentukan dalam nashJ menjadi kaforat bagi pelakunya, atau

tidak), padahal Abu Hurairah masuk Islam jauh sesudah peristiwa

baiat Aqabah.

Di antara periwayat yang menyebutkan materi baiat Aqabah

adalan Ka'ab bin Malik seperti yang telah saya kemukakan. Al
Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari

Ismail bin Abdullah bin Rifa'ah, dari bapaknya, dia berkata: Ubadah

bin Ash-Shamit berkata, {e'ihJrj *t * ei y a' ,p :t'J?ttX-s.
S '"411' .'3' ol 6ami membaiat Rasulullah SAW dalam hal

mendengar dan taat baik saat giat maupun malas). Kemudian di

dalamnya disebutkan, 4b i:\t *3 * nt & i' Ui'F oi *i
!o n' 3; l' )?:q.:y 4'6i.uis.itat')rdi:#2a1.
r11O'otX-U. 4t Pi (Dan menolong Rasulullah SAW jika datang pada

kami di Yastrib, sebagaimana kami menjaga diri-diri kami, istri-istri
kami, dan anak-anak kami, dan bagi kami surga. Inilah baiat
Rasulullah SAWyang kami membaiatnya atas dasar itu).

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui sanad ymg hasan dan

dinilai shahih oleh Al Hakim serta Ibnu Hibban, dari Jabir, sama

seperti itu. Pada bagian awalnya disebutkan, * il' ,,La It l?,/'S;
..-r.. 'r.'-,,. j.. t ...? s.t,.-,. ', ,€-:T- n ,Jp-6?t qrftlt C{,)vi d ur6t '€- q'-),b r[..i

l$lia-,-{ ;-'r.-j i,' r--iii; o-i; rl&ir'ii,lir-, gii e ;f
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(Rasulullah SAl4/ menetrtp selama sepuluh tahun mendatangi manusia

di tempat-tempat mereka pada musim haji di Mina dan selainnya.

Beliau SAW berkata, 'Siapa yang melindungiku, siapa yang

menolongku, hingga aku menyampaikan risalah Rabbku, dan baginya

surga?' Hingga Allah mengirim kami kepadanla dari Yastrib lalu

knmi membenarkannya). Kemudian disebutkan , ,b';t'# 9 lt,,Y'i
,S-Kt2 yd;r, eyatt *t & :lut 1&$'lilrb ,tli! ,?r a+.'otl:rb'r!

of srbt,/1,jr ,f ,f#tt )1ipurfT\ *'t , rt i, e.#t *t
,ns"e.i, &r;;rt'4ii y o"# \ s'F ,ai-'6)b |ii rtv €.'-p
'a-$'€j (Unongknt dari kami 70 orang laki-laki kepadanya. Kami

pun menjanjikan kepadanya baiat Aqabah. Kami berkata, 'Dalam

rangkn apa knmi membaiatmu?' Beliau bersabda, 'Dalam rangka

mendengar dan taat dalam keadaan giat dan malas, memberi naftah

dalam l<eadaan sulit dan mudah, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan

knlian menolongku jikn aku datang kepada kalian di Yatsrib,

hendaHah lcalian menjagaku dari apa-apa yang kamu jaga diri-diri,

istri-istri, dan anak-anak kamu, kemudian bagi kamu surga"').

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain dari Jabir, dia

berkata, J?3'J'6 e'i fu {*i y i,' ,* atr J.r-, yrtfT.r6jr if
t>-yiit b'iJi |Fi.;b i,rr k it llbbas memegans tangan

Rasulullah SAW. Ketika kami selesai, Rasulullah SAW bersabda, 'Aku

mengambil dan memberi'.).

AlBazzarmenukil dari jalur lain, dari Jabir, il' ..rl; nr li', jd
'a'Ar i,rtt rui 6i r:rttt .d tis y;*;: ,t-ii,1uJ'li q:fu.tt *

(Rasulullah SAW bersabda kepada para perwakilan ' dari kalangan

Anshar, 'Apalah kalian melindungiku dan menjagalu?' Mereka

menjawab, 'Ya!' Lalu merekn berknta, 'Apa untuk kami?' Beliau

menjawab, 'Surga'.).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui sanad yang kuat dari Asy-
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hadits Abu Musa Al Anshari, dia berkata, a)b A, ,rp lt J?j'rjWt
'fii,*zi;;i i.i'i|:A yt * )u\\ q1hur Jiy;tut'^a{:
,,Srs ?t:it e 6 u u;i'j ,+ v'oks ef S,'X; s""p -artrj;.
r'r3ibl *o,:li vr,l;4ut, ,g 4ti.# \ r:r:iibi ;1,;<i:,(
u u,i ,rysv .fuit 'j6 sei ci ,rjd ,ii;.J,{i y oW \ u';*i $'):*y)

(Rasulullah SAW berangkat bersama Al Abbas [pamannyal kepada 70

orang dari kalangan Anshar di Aqabah. Abu Umamah 
-yalcni 

As'ad
bin Zurarah- berkata kepadanya, 'Mintalah wahai Muhammad apa

yang engkau sukai, untuk dirimu dan untuk Tuhanmu, kemudian

beritahukan kepada kami ganjaran yang menjadi bagian kami'.
Beliau bersabda, 'Aku meminta kepada kalian untuk Tuhanku, agar
kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan

sesuatu, dan alu meminta pada kalian untuk diriku dan sahabat-

sahabatku, agar kalian melindungi, menolong, dan menjaga kami
sebagaimana kalian menjaga diri-diri kamu'. Mereka berkata,
'Baiklah! Lalu apa untuk kami?' Beliau bersabda, 'Surga!' Mereka

menjawab, 'Apa yang engkau minta sudah kami sanggupi '.) Imam

Ahmad menukil.hadits ini melalui dua jalur di atas sekaligus.

'r4 | (Kami tidak memutuskan). Dalam sebagian naskah dari

guru-guru Abu Dzar disebutkan dengan lafazh, ,# 1 (Kami tidak

mendurhakai). Saya telah jelaskan mana yang benar diantara kedua
lafazh ini pada pembahasan tentang iman.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz
bin Umair Al Abdari bersama 12 laki-laki tersebut. Sumber lain
mengatakan, beliau SAW mengutus Mu'adz sesudah itu atas

permintaan mereka, untuk mengajari mereka dan membacakan Al
Qur'an. Mu'adz menginap di rumah As'ad bin Zurarah.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Abdunahman bin Ka'ab bin
Malik, dia berkata, ,ittti) ;;.'rLr\'4,,i't z;llrl:.iritig; ti1g.i o€

f-Pur-'*|F J\i ow3 :Jeii ,'ulLi (Biasanya bapaktat bila
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mendengar adzan untuk Jum'at maka dia memohon ampunan untuk
As'ad bin Zurarah. Aku bertanya padanya. Dia berkata, 'Dia orang
pertama mengerjakan shalat Jum'at dengan kami di Madinah). Ad-
Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, F: iO i' ;,1pt'oi
ff'&t oi f i.'+A Jl.6 (Sesungguhnya Nabi SAW menulis

kepada Mush'ab bin Umar agar melal<sanakan Jum'at dengan
mereka).

Akhimya, sejumlah besar kaum Anshar masuk Islam melalui
Mush'ab bin Umair dengan bantun As'ad bin Zurarah, hingga Islam
tersebar luas di Madinah. Itu pula yang menjadi sebab keberangkatan
mereka di tahun berikutnya. Hingga mereka datang ke Aqabah
sebanyak 70 lebih laki-laki. Lalu mereka melakukan baiat seperti yang
telah dijelaskan.

44. Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, Kedatangannya ke
Madinah dan Berkumpulnya Beliau dengannya

rii *j *\t;.Ute'r;:UG ri; i' 'erL.*G r
,?"* r ?:atq.q.tl?-ytu*;bi a
4 ;p- o6:lr;i ;t Gx:tt J& j-* ,q-*;i-*,'&i
,e-.aj t7 6j,l \ ,WG G-..'G1A -C.-tk €.*3 L;'rf
'k- ,? uo i;r,rf'st 7[ .b $'ri o oyr"*eG
a ! ?.. . , o . . .: ,. " .ro.. , -.. i a!. ... r c,

- 'q')) vF) 1 tu 'v q u-; '>l*l d ' r.# ,-e
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A ,. r t. , a. o,.ht ob At Jyt \l ,f ;"
,to . t: .'rr,

.'F.:-J fi l>; J:t,,)
l)- ( '

3894. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW menikahiku

saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan tinggal di

bani Al Harits bin Al Khazraj. Aku menderita sakit hingga rambutku

menjadi putus. Lalu rambutku panjang. Setelah. itu, ibuku Ummu

Rumman mendatangiku 
-saat 

itu aku berada di ayunan bersama

teman-temanku- dan berteriak memanggilku hingga aku datang

kepadanya. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Dia

memegang tanganku lalu membawaku ke pintu rumah. Nafasku

tersenggal-senggal hingga akhirnya menjadi tenang. Lalu dia

mengambil sedikit air dan menyapu wajah serta kepalaku. Kemudian

dia memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata dalam rumah itu
terdapat wanita-wanita Anshar. Mereka berkata, 'Di atas kebaikan dan

berkah, di atas sebaik-baik keberuntungan'. Ibuku menyerahkanku

kepada mereka. Lalu mereka memperbaiki penampilanku dan tidak

ada yang membuatku terkejut kecuali Rasulullah SAW di saat dhuha.

Dia pun menyerahkanku kepadanya dan saat itu aku telah berusia 9

tahun."

*:i :Q'Jt3 *i * \t -* olr 
";i 

ti; ilr o1t "u.G *
uJrrt l-_.",ii;, lf q:" e,St,s;i t3'; lr;,'rt e

#'i' *n'k'u{ii|,s;A'iif e 6$ liz>^sv
3895. Dari Aisyah RA, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda

kepadanya,"Engkau diperlihatkan kepadaku sebanyak dua kali dalam

tidur; Aku melihat engknu berada dalam selembar sutra dan

dikatakan, 'Ini adalah istrimu, singknplah!' Ternyata orang itu
adalah engkau. Aku pun berkata, 'Jika ini dari sisi Allah niscaya Dia
akan melangsungkannya'. "
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^JLht-* 4tf}*,p"*f *:j,Js ?ri * f? *
#J'r,i:,1 tij')i * +,q :y, yyt ly *',

o - t c , . t. - a! / o , t o '',ry y,aejQ,,;| ,;:i a/:^*.e
3896. Dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata, "Khadijah wafat

tiga tahun sebelum Nabi SAW keluar ke Madinah. Beliau tinggal dua

tahun atau sekitar itu. Lalu beliau menikahi Aisyah saat usianya 6
tahun. Kemudian beliau berkumpul dengannya saat usianya 9 tahun."

Keteranqan Hadits:

(Bab pernikahan Nabi SAW dengan khadijah dan

kedatangannya ke Madinah dan berlatmpulnya beliau dengannya).

Dalam riwayat Abu Dzar kata 'bab' tidak dicantumkan. Adapun
maksud 'kedatangannya', yakni kedatangan Aisyah RA sesudah

Hijrah. Sedangkan kalimat 'berkumpulnya beliau SAW dengannya',
yakni saat berada di Madinatr.

Nabi SAW mulai berkumpul dengan Aisyah pada bulan Syawal

tahun pertama hijriyah. Pendapat lain mengatakan pada tahun kedua

hijriyah.

Adapun kalimat, "Beliau mengawiniku dan aku berusia 6
tahun", artinya melansungkan akad nikah denganku. Sedangkan

kalimat, "Kami tinggal di bani Al Harits bin Al Khazraj", yakni ketika
Aisyah datang ke Madinah bersama ibunya dan saudara

perempuannya Asma' binti Abu Bakar, seperti yang akan dijelaskan.
Adapun bapaknya telah sampai lebih awal bersama Nabi SAW.

€* O:F (Rambutku menjadi putus). Kata'tamazzag' (sobek)

bila dikaitkan dengan rambut artinya adalah putus. Dalam riwayat A1

Kasymihani disebutkan dengan lafazh 'fatamarraqa', yalrri tercabut
(rontok).
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j; (Menjadi banyak). Dalam kalimat ini terdapat lafazhyang

tidak disebutkan yang seharusnya adalah, "Kemudian aku sembuh dari

sakit dan rambutku tumbuh hingga menjadi banyak."

Kata 'jumaimah' adalah bentuk tashghir dari kata 'jummah',

dan ia adalah tempat berkumpulnya rambut di ubun-ubun. Rambut
yang mencapai kedua bahu disebut juga jummah '. Sedangkan rambut
yang mencapai kedua telinga disebut 'wafrah'.

Imam Ahmad meriwayatkan kisah ini melalui jalur lain; Aisyah

RA berkata, 'r,ut * int & I' J'fi;w ,?)dt q.e6" a,-.,"i,ir u:J

\+t'c;,-;i ,,4:t? ,i& d) f ;,ri €s1: el e,"c,;W ,q.|yi

'J'& 
& qqt y e,'.tsi ,j; d.t:tlt ,rr'cJil j ,:o q:f) (Kami

datang ke Madinah dan menetap di bani Al Harits. Lalu Rasulullah

SAIV datang dan masuk ke rumah kami. Ibuku datang kepadaku dan

saat itu aku memiliki sedikit rambut yang sampai ke bahu. Dia
membelah rambutku dan menyapu wajahku dengan air secukupnya.

Kemudian dia berangkat bersamaku sambil menuntunku hingga
sampai ke pintu rumah dan nafasku menjadi tenang).

Dalam riwayat ini juga disebutkan, l,Uj !t n' & 1, |'trts|
,leldi I 1f e€*6 )u\ie;ryier6,*i:i-f * e.q
nr j; yt l.,,, €.i.: irtti Jelt;j',H i' sr[ r.i,r 

'J?tU'$:"i

'* *.|i)yi-s?:9.e.*) -e (Ternyata Rasulullah SAW

sedang duduk di tempat tidurnya dan disampingnya terdapat
beberapa laki-laki serta wanita dari kalangan Anshar. Dia pun
mendudukkanlru di pahanya. Aku berkata, 'Apakah mereka itu
keluargamu wahai Rasulullah? Semoga Allah memberkahi mereka'.
Maka kaum laki-laki dan wanita itu segera pergi dan Rasulullah SAW
berkumpul denganlru di rumahnya dan saat itu aht berusia 9 tahun).

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Aisyah RA tentang

mimpi Nabi SAW. Hadits ini dikutip melalui Mu'alla, dari Wuhaib,
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dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Hadits ini
akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

Hadits terakhir di bab ini adalah tentang wafatnya Khadijah dan

pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Hadits ini dikutip melalui

Ubaid bin Ismail, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya.

Secara zhahir hadits ini mursal. Namun, karena ia adalah riwayat

Urwah bin Az-Zubair yang banyak menukil hal ihwal Aisyah, maka

mungkin dikatakan bahwa dia menerima hadits ini juga dari Aisyah.

,p -,xi nir,,.;ir Ji*,, gt\t ,b "'r!t gj*',y e{"t li
,.. ..,' :.,!'.,'
-etVe i ;,+i"rL. q: ^u.o'8's'u.s!Ai\i ,f ry
'd-, 

*,(Khadijah wafat tiga tahun sebelum Nabi SAW keluar ke

Madinah. Beliau tinggal dua tahun atau sekitar itu. Lalu beliau
menikahi Aisyah saat usianya 6 tahun. Kemudian beliau berkumpul

dengannya saat usianya 9 tahun). Dalam hadits ini terdapat

kemusykilan, karena secara zhahir Nabi SAW tidak berkumpul
dengan Aisyah RA, melainkan sekitar 2 tahttn setelah kedatangan

beliau ke Madinah. Sebab kalimat, "Beliau SAW tinggal dua tahun

atau sekitar itu", yakni sesudah Khadijah wafat. Adapun maksud

kalimat, "Beliau SAW menikahi Aisyah" adalah melakukan akad. Hal
ini berdasarkan kalimat sesudahnya, "Beliau SAW berkumpul

dengannya saat usianya 9 tahun." Dari sini disimpulkan bahwa beliau

SAW berkumpul dengan Aisyah 2 tahun setelah kedatangan beliau

SAW di Madinah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sebab dalam

riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang nikah, dari Ats-
Tsauri, dari Hisyam bin urwah 

-sehubungan 
dengan hadits ini-

disebutkan, *,'ot "ci*t (Aku tinggal bersamanya selama 9 tahun).

Pada pembahasan berikutnya akan disebutkan pernyataan tentang
penyisipan perkataan periwayat dalam riwayat ini. Namun, secara

garis besamya adalah shahih. Karena Imam Muslim menukil dat'r Az-
Zuhi, dari Urwah, dari Aisyah, sehubungan dengan hadits tersebut,

i:;s uiu,€i& c,q,WWi f.ag'r gticj:', (Dia
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[AisyahJ dihias untuk Nabi SAW saat usianya 9 tahun dan mainannya
bersamanya. Kemudian Nabi meninggal saat usianya [AisyahJ 18

tahun).Imam Muslim menukil pula dari Al Aswad, dari Aisyah, sama

seperti itu, dan dari Abdullah bin Urwah, dari bapaknya, da/r Aisyah,

)t* € er,tt ,)t? e. et f a' *p yt'J'r't *'t'i (Rasutuuah

SAW menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada
bulan Syawal). Atas dasar ini, maka kalimat, 'A).i'q qi "tt ,f +
(Beliau tinggal dua tahun atau sekitar itu), yakni beliau tidak
berkumpul dengan seorang wanita pun sepeninggal Khadijah,
kemudian beliau berkumpul dengan Saudah binti Zam'ah sebelum

hijrah, lalu beliau berkumpul dengan Aisyah sesudah hijrah. Seakan-

akan penyebutan "Saudah" terabaikan oleh sebagian periwayatnya.

Imam Ahmad dan Ath-Thabrani menukil melalui sanad yang
hasan dari Aisyah, dia berkat u, 'al';t 

a"5t ci A'ri criV a4tr,'1'j il
,*r"F.:u6 r:Jine y; ,v i,:a 7317i ut s;:ru ,U6 oik i.tclL
.;,rtj ,iLi .Ji'a.r'asr; $tt1 .Lc.:o;$t h) y rt,'6te ";t';qt
;J 1i'^) ,;.'y;,SC ,yi U,e u"i,Uuu f I ,4.*n ,"& -fit
cjut ta3 ?ri;'* ,b *n ,'orki!;;qi ,d.|tu'oa.t,ly-,)' e,ii
l+'Jt i of U ,gri efi :4i lfetrtca Khadijah wafat, Khautah binti

Hakim (istri Utsman bin Mazh'un) berkata, 'Wahai Rasulullah,
apakah engkau mau menikahT' Beliau menjawab, 'Ya! Apa yang ada
padamu?' Dia berkata, 'Gadis dan janda. Gadis adalah putri dari
ciptaan Allah yang paling engkau cintai, yaitu Aisyah. Sedangkan
janda adalah Saudah binti Zam'ah'. Beliau bersabda, 'Pergilah dan
sebutkan keinginanku pada keduanya'. Aku masuk menemui Abu
bakar dan beliau berkata, 'sesungguhnya dia [AisyahJ adalah putri
saudaranya'. Nabi bersabda, 'Katakanlah kepadanya, engkau adalah
saudaraku dalam Islam dan putrimu boleh aku nikahi'. Abu Bakar
datang kepada Nabi dan menikahkan putrinya. Kemudian aku masuk
kepada Saudah dan dia berkata, 'Beritahukan kepada bapakku'. Dia
pun memberitahukan kepada bapaknya dan dia menikahkannya).
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Menurut Ibnu Ishaq dan selainnya, Nabi SAW berkumpul

dengan Saudatr binti Zam'ah ketika berada di Makkah. Ath-Thabarani

menukil dari jalur lain, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika

Rasulullatr SAW hijratr maka Abu Bakar meninggalkan kami di

Makkah, setelah keadaan di Madinah menjadi stabil, beliau SAW

mengutus Zaidbin Haritsah dan Rafi'. Abu Bakar mengutus Abdullah

bin Ariqath dan menulis surat kepada Abdullah bin Abu Bakar agar

membawa bersamanya Ummu Rumman, ibu daripada Abu Bakar,

aku, dan saudara perempuanku Asma'. Beliau keluar bersama kami

dar Zaid serta Abu Rafi' keluar bersama Fathimah, Ummu Kultsum,

dan Saudah binti Zam'ah. Zaid membawa serta istrinya Ummu Aiman

dan kedua anaknya; Aiman dan Usamah. Lalu mereka berangkat

bersama kami. Sesampai di Madinah aku tinggal di tempat keluarga

Abu Bakar dan keluarga Nabi SAW tinggal padanya. Saat itu beliau

sedang membangun masjid Madinah dan rumah-rumahnya. Beliau

memasukkan Saudah binti Zam'ah ke salah satu rumah tersebut. Lalu

Nabi SAW tinggal bersamanya. Abu Bakar berkata kepada beliau

SAW, 'Apa yang menghalangimu untuk berkumpul bersama istrimu?'
Maka beliau pun berkumpul denganku." (Al Hadits).

Al Mawardi berkat4'?ara ahli frkih mengatakan; Nabi SAW

menikah dengan Aisyah sebelum Saudah. Sementara ahli hadits

mengatakan; Nabi SAW menikahi Saudah sebelum Aisyah. Perbedaan

ini mungkin digabungkan bahwa Nabi SAW lebih dahulu melakukan

akad dengan Aisyah sebelum Saudah. Namun, beliau berkumpul lebih

datrulu dengan Saudatr sebelum Aisyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang saya kutip dari Ath-
Thabarani menghapus kemusytilan dan mendukung penggabungan

yang telah dikemukakan.

Al Ismaili meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin

Y.rtyq dari Hisyam, dari bapakny4 ,# rfJ 4\,9!, ii-S 'S

* *ky pj y.h' & ,i, i;o ,p1,; rirt ru.te'*:i
'l..:,toi,ta3-JF j;a.fuy'gr * h, e";t'& ,u,t eulii
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8,€3o-yte:6 fr.gi fu ilr'\t,)* ,it'tlj +i'4
',*'*.(Aon*a dia menulis surat kepada Al Walid; Sesungguhnya

engkau bertanya kepadaku kapan Khadijah wafat? Sungguh dia wafat
3 tahun sebelum Nabi SAW keluar dari Makkah atau sekitar itu. Nabi
SAW menikahi Aisyah sesudah Khaidjah wafat dan usia Aisyah 6

tahun. Kemudian Nabi SAW berkumpul denganya sesudah datang ke

Madinah dan usia Aisyah 9 tahun). Redaksi hadits ini tidak
menimbulkan kemusykilan. Bahkan sekaligus menghapus kemusykil
an terdahulu.

Jika Nabi SAW berkumpul dengan Aisyah pada bulan Syawal
tahun pertama hijrah, maka kuatlah pendapat mereka yang

mengatakan bahwa Nabi SAW berkumpul dengan Aisyah RA 7 bulan
sesudah hijrah. Imam An-Nawawi melemahkan pendapat ini dalam
kitabnya At-Tahdzib. Padahal ia tidak lemah jika kita menghitungnya
dari bulan Rabi'ul Awal. Adapun penegasan An-Nawawi bahwa Nabi
SAW berkumpul bersama Aisyah pada tahun kedua hijrah telah
menyelisihi riwayat yang tetap bahwa beliau SAW berkumpul
bersama Aisyah 3 tahun sesudah Khajidah wafat. Ad-Dimyathi
berkata dalam kitabnya As-Sirah, "Khadijah wafat pada bulan
Ramadhan, lalu Nabi SAW melakukan akad dengan Saudah pada

bulan Syawal, kemudian dengan Aisyah. Beliau berkumpul dengan

Saudah sebelum Aisyah."

45. Hijrahnya Nabi SAW dan Para Sahabat ke Madinah

/^,
Ct/ tde d)t jLa

;tl' f*it

4t f GiL it n, 6';:; ;I) :"t U lt :&'JG')

..,G:\i q,"r;t'.:K i 4t,t'j :'yu :

€Ur,,&') iP \',k 4t * ; ; l,Ss:t
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Abdullah bin Zaid dan Abu Hurairah RA berkata; diriwayatkan

dari Nabi SAW, "Kalau bukan karena hijrah niscaya aku termasuk

seorang dari kalangan Anshar."

Abu Musa berkata; diriwayatkan dari Nabi SAW, "Aku melihat

dalam tidurht bahwa aku hijrah dari Makkah ke negeri yang terdapat

pohon larrmanya. Aku menduga ia adalah Yamamah atau Hajar.

Namun, ternyataia adalah Al Madinah Yatsrib."

'{ e;a ,,Sw G.G rii :J*. }0 (t ry iSs ;*\t ;
;q ,:, ;'6?ie; ,iu,*,, 
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3897. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il

berkata: Karni mengunjungi Khabbab, lalu dia berkata, "Kami hijrah

bersama Nabi SAW mengharapkan ridha Allah, maka pahala kami ada

pada Allah, kemudian di antara kami ada yang telah berlalu (wafat)

sebelum mengambil ganjarannya sedikitpun, diantara mereka adalah

Mush'ab bin Umair. Dia terbunuh pada perang Uhud dan

meninggalkan selimut bergaris. Apabila kami menutupi kepalanya

dangan selimut itu maka tampak kedua kakinya. Jika kami menutupi

kedua kakinya maka tampak kepalanya. Maka Rasulullah SAW
memerintahkan kami menutupi kepalanya dan meletakkan pada

kakinya sedikit idzkhir. Diantaqa kami ada yang telah matang

untuknya bualmya maka dia pun memetiknya."
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3898. Dari Alqamah bin Waqqash, dia berkata: Aku mendengar

Umar RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW -aku 
kira beliau-

bersabda, 'Amal-amal sesuai dengan niat, barangsiapa hijrahnya

untuk dunia yang hendak didapatkannya, atau wanita yang hendak

dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa dia hijrah untulcnya, dan

barangsiapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya

untuk Allah dan Rasul-Nya'."

3899. Dari Mujahid bin Jabr Al Makki, sesungguhnya Abdullah
bin Umar RA biasa berkata, "Tidak ada hijrah setelah pembebasan

kota Makkah."
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3900. Dari Atha' bin Abi Rabah, dia berkata, "Aku

mengunjungi Aisyah bersama ubaid bin Umair Al-Laitsi, kami

bertanya padanya tentang hijrah, maka dia berkata, 'Tidak ada hijrah

hari ini. Dahulu salah seorang mukmin lari menyelamatkan agamanya

kepada Allah dan kepada Rasul-Nya SAW, karena takut akan ditimpa

fitnah. Adapun hari ini, sungguh Allah telah memenangkan Islam.

Hari ini seseorang dapat menyembah Tuhannya dimana dia

kehendaki. Akan tetapi jihad dan niat'."

'rJi ,Jfi * Ut"#)i,itt \:t"ri,& i'
*:, y \t,rv U;; ti-s i; i *. in
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3901. Dari Aisyatr RA, bahwa Sa'ad berkata, "Ya Allah,

sungguh Engkau mengetatrui tidak ada seorang pun yang lebih aku

sukai untuk aku perangi karena-Mu, selain kaumku. Mereka

mendustakan Rasul-Mu SAW dan mengusirnya. Ya Allah,

sesunggUhnya aku mengira Engkau telah menghapuskan perang antara

kami dan mereka."

Aban bin Yazid berkata: Hisyam menceritakan kepada kami,

dari bapaknya Aisyah mengabarkan kepadaku, "Dari kaum yang

mendustakan Nabi-Mu dan mengusimya dari kaum Quraisy."
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3902. Dari Ibnu efUur'RA, dia berkata, "*urr.,rrrrun SAW

diutus pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah 13 tahun dan

diwahyukan kepadanya. Kemudian diperintahkan untuk hijrah, maka

beliau pun hijrah (dan tinggal di sana) selama 10 tahun. Beliau

meninggal ketika berusia 63 tahun."

it Jyr',51 ,Js y'& it ,f
uod- .1 lo .r, ,orr. '.o u.Ps.))[J J.tl -*s Gis t6*

3903. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW tinggal di
Makkah 13 tahun dan wafat dalam usia 63 tahun."
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3904. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, "Sesungguhnya Rasulullah

SAW duduk di atas mimbar dan bersabda,'Sungguh seorang hamba

disuruh Allah memilih antara diberikan kepadanya kehidupan dunia

yang disukainya dengan apa yang ada di sisi-Nya. Maka hamba itu

memilih apa yang ada di sisi-Nya'. Abu Bakar menangis dan berkata,

'Kami menebusmu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami'. Kami pun

merasa heran dengannya. Orang-orang berkata, 'Lihatlah syaikh ini,

Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang disuruh

Allah memilih antara diberikan kehidupan dunia yang disukainya

dengan apa yang ada di sisi-Nya, sementara dia malah mengatakan;

kami menebusmu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami'. Sebenarnya

Rasulullah SAW yang disuruh memilih itu. Adapun Abu Bakar adalah

orang paling mengetahui di antara kami tentangnya. Rasulullah SAW

bersabda, 'Sesungguhnya manusia paling banyak berderma kepadaku

dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Baknr. Sekiranya aku

boleh mengambil khalil (sahabat tersayang) dari umatku, niscaya aku

akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil, akan tetapi persaudaraan

Islam fiebih kekou. Jangan tertinggal di masjid khaukhah (pintu

kecil) selain khaukhah Abu Bakar'."

Keteransan Hadits:

(Bab hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya ke Madinah).

Mengenai Nabi SAW, disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau

diizinkan untuk hijrah ke Madinatr berdasarkan firman-Nya dalam

surah Al Isra' [17] ayat 80, etJ) $f| 9Y'y't€yi( *'t|yi
f."-ai 6d,i-:'$i:i'U d.,yri fY tOo" katakanlah, uYa Tuhan-lat,

masulrkanlah alru seanra masuk yang benar dan keluarkanlah (pula)

aht secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi

Englwu kelansaan yang menolong.') Riwayat ini dikutip ArTirmidzi
dan dia menilainya shahih bersama Al Hakim.

Al Hakim menyebutkan bahwa Nabi SAW keluar dari Makkah 3

bulan sesudah Baiat Aqabah atau sekitar itu. Sementara Ibnu Ishaq
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menegaskan bahwa Nabi SAW keluar dari Makkah pada hari pertama

bulan Rabi'ul Awal. Atas dasar ini berarti beliau keluar 2 bulan

sesudah Baiat Aqadah ditambah belasan hari. Demikian juga

ditegaskan Al Umawi di kitab Al Maghazi dair Ibnu Ishaq. Dia

berkata, 'Nabi SAW keluar dari Makkah 2 bulan dan beberapa malam

sesudah peristiwa Aqabah." Dia juga berkata, "Beliau keluar pada saat

hilal bulan Rabi'ul Awal, dan sampai di Madinah setelah 12 hai
berlalu dari bulan Rabi'ul Awal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar ini berarti beliau SAW

keluar pada hari Kamis.

Mengenai sahabat-sahabat beliau SAW, sebagian berangkat

bersamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Amir bin Fuhairah.

Sebagian lagi berangkat di antara dua peristiwa Aqabah, di antara

mereka adalah Ibnu Ummi Maktum. Dikatakan bahwa orang yang

pertama hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asyhal Al
Makhzumi, suami Ummu Salamah. Konon, setelah kembali dari

Habasyah, dia mendapat gangguan dari kaum Quraisy, maka dia

bertekad untuk kembali. Kemudian sampai kepadanya berita tentang

12 laki-laki Anshar. Akhimya dia berangkat menuju ke Madinah.

Berita ini disampaikan Ibnu Ishaq.

Ibnu Ishaq menyebutkan juga melalui sanad-nya, dari Ummu

Salamah, bahwa Abu Salamah membawanya, tetapi kaumnya

menghalanginya dan menahannya selama satu tahun. Akhirnya dia

berangkat menuju ke Madinah. Informasi ini termuat dalam satu kisah

panjang dan di dalamnya disebutkan, "Abu Salamah datang ke

Madinah di pagi hari disusul Amir bin Rabi'ah sekutu bani Adi di sore

harinya."

Mush'ab bin Umair 
-seperti 

disebutkan di atas- berangkat

menuju Madinah untuk mengajari mereka yang telah memeluk Islam

dari kalangan Anshar. Kemudian orang pertama hijrah setelah baiat

Aqabah adalah Uqbah bin Amir bin Rabi'ah (sekutu bani Adi)

berdasarkan keterangan Ibnu Ishaq. Namun, pada bab berikutnya akan
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disebutkan keterangan yang berbeda, yaitu perkataan Al Bara',
"Orang pertama datang kepada kami dari kaum Muhajirin adalah

Mush'ab bin Umair...".

Adapun sahabat-sahabat lainnya berangkat ke Madinah secara

bertahap seperti akan disebutkan pada bab berikutnya. Ketika Nabi
SAW berangkat dan telah stabil di Madinah, maka kaum muslimin
yang tersisa akhirnya keluar pula dari Makkah. Orang-orang musyrik
berusaha menghalangi siapa pun yang mereka bisa halangi untuk

hijrah. Untuk itu, kebanyakan mereka keluar secara sembunyi-

sembunyi, hingga tak tersisa di Makkah, kecuali mereka yang lemah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama dan kedaa, Hadits Abdullah bin Zaid dan Abu
Hurairah RA tentang sabda beliau SAW, "Kalau bukan karena hijrah
niscaya alat termasuk salah seorang dari kalangan Anshar."

,&r y io,,J, d, *,;if i' eSrt_j ii';_: j itt'tg, Sae

,r r8i f'r;, &'a;$ tj 4uauuah bin zaid dan Abu Hurairah

berlata; Diriwayatlcan dari Nobi SAW, "Kalau bukan karena hijrah
niscaya alcu termasuk saloh seorang dari kalangan Anshar"). Hadits

Abdullah binZaid akan disebutkan dengan sanad yang maushul pada

pembatrasan tentang perang Hunain. Sedangkan hadits Abu Hurairah
sudalr disebutkan dengan sanad yang maushul pad,a pembahasan

tentang keutamaan Anshar.

Kalimat 'dari kalangan Anshar', yakni aku murni berasal dari

Anshar, tidak ada halangan bagiku tinggal di Makkah, tetapi aku telah

menyandang predikat hijrah. Seorang muhajir (yang hijrah) tidak bisa

menetap di negeri yang ia hijratr darinya. Maka patut bagi kamu

merasa tenang karena aku tidak akan berpindah dari negeri kamu.

Pernyataan ini disampaikan Nabi SAW sebagai jawaban atas

perkataan Anshar, "Laki-laki ini tertarik menetap di negerinya."

Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembatrasan tentang
perang Hunain.
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Ketiga, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang mimpi Nabi SAW

melihat negeri hijrah.

;tl A',|-S:t (Abu Musa berkata...). Penjelasannya akan

disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang perang Uhud.

Adapun kata 'wahl' (dugaan) digunakan untuk dugaan yang tidak

sama dengan kenyataannya.

Hajar adalah negeri yang cukup dikenal di wilayah Bahrain. Ia

termasuk tempat bagi Abdul Qais. Penduduk negeri ini mendahului

negeri disekitar mereka dalam menyambut Islam, seperti dijelaskan

pada pembahasna tentang iman. Dalam sebagian naskah riwayat Abu

Dzar disebutkan, 'Al Hajar', namun versi pertama lebih masyhur.

Sebagian pensyarah Shahih Bukhari mengklaim bahwa yang

dimaksud 'Hajar' di tempat ini adalah perkampungan di dekat

Madinah. Klaim ini tentu tidak benar, karena tempat yang patut

dijadikan basis hijrah, pasti negeri yang besar dan memiliki jumlah

penduduk yang memadai. Sementara perkampungan di dekat Madinah

yang konon bernama Hajar, tidak dikenal oleh seorang pun. Hanya

saja klaim seperti itu dikemukakan sebagian ulama sehubungan

dengan sabda beliau SAW, "Qullah Hajar". Mereka berkata, "Ia

adalah tempat dekat Madinah yang dibuat qullah di tempat itu."

Sebagian lagi mengklaim bahwa yang dimaksud adalah Hajar di

wilayah Bahrain. Seakan-akan qullah dibuat di negeri itu kemudian

dibawa ke Madinah lalu dibuat pula di Madinah yang serupa

dengannya. Yaqut menyebutkan bahwa Hajar juga terdapat di Yaman.

Keterangan Yaqut ini lebih patut dijadikan bahan pertimbangan,

apakah ia ataukah Yamamah. Sebab Yamamah terletak di antara

Makkah dan Yaman.

Sabda beliau SAW, qA*-tlt'..1 tty (Ternyata ia adalah

Madinah Yatsrib), diucapkan sebelum beliau SAW memberi nama

Madinah dengan nama Thayyibah. Al Baihaqi meriwayatkan dari

hadits Shuhaib, dari Nabi SAW, 1#? gt* 'i. l6=.-'€".4')t't U"1:)t
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a-j'r1|# {kLl $$ loiperlihatkan kepadaku negeri hijrah kalian

tanah memiliki kadar asin berada di antara dua tempat bebatuan

hitom. Mungkin ia adolah Hajar atau Yatsri6). Dalam riwayat ini
tidak disebutkan Yamamah.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Jarir, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, g Ul u<lb ,19 'qi 
Ai ; ti }w fu b1

i'1\1 i-t, )i *-lt ,a'b's$ (Sesunggtthnya Allah mewahyukan

kepadaku, mana saja di antara ketiga itu yang engkau tempati maka

ia adalah negeri hijrahmu; Madinah, Bahrain, atau Qinasrain).
Hadits ini dinilai gharib oleh At-Tirmidzi. Akurasinya juga perlu

dipertanyakan karena menyelisihi keterangan dalam kitab Shahih yang

menyebutkan "Yamamah". Disamping itu, Qinasrain termasuk

wilayah Syam dari arah Halab. Berbeda dengan Yamamah yang

berada di arah Yaman. Kecuali bila ditinjau dari perbedaan

sumbernya. Sebab yang pertama diterima melalui mimpi, sedangkan

yang kedua diberi pilihan melalui wahyu. Mungkin saja, awalnya

diperlihatkan kepadanya, dan pada kali kedua diberi pilihan, lalu

beliau SAW memilih "Madinah".

Keempat, hadits Khabbab, "Kami hijrah bersama Nabi SAW",
yakni dengan izin beliau. Karena tidak ada yang menyertai perjalanan

hijrah Nabi selain Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Imam Bukhari
mengulangi penyebutan hadits Khabbab pada bab ini seperti akan

disitir setelah belasan hadits. Adapun penjelasannya secara detil akan

diulas pada pembahasan tentang kelembutan hati. Sebagian

penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang jenazah.

Kelima, hadits Umar "Sesungguhnya amal itu sesuai dengan

niat".Imam Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Hal ini
telah dijelaskan pada awal kitab ini (Fathul Bari').

Keenam, hadits Abdullah bin Umar "Tidak ada hijrah sesudah

pembebasan Makkah." Imam Bukhari menukil hadits ini dari Ishaq

bin Yazid Ad-Dimasyqi, dari Yahya bin Hamzah, dari Abu Umar Al
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Avza'r, dari Abdah bin Abi Lubabah, dari Mujahid bin Jabr Al Makki,

dari Abdullah bin Umar.

Ishaq bin Yazid Ad-Dimasyqi adalah Ishaq bin Ibrahim bin

Yazid Al Faradisi Ad-Dimasyqi Abu An-Nadhr. Imam Bukhari

menisbatkannya kepada kakeknya. Demikian juga yang ada dalam

pembahasan tentang zakat dart jihad. Namun, Al Kulabadzi dan

selainnya menandaskan bahwa yang dimaksud adalah Al Faradisi.

Namun, Al Baji menyendiri dalam menisbatkannya kepada Al
Khurasani. Atas dasar ini maka statusnya tidak diketahui secara pasti.

Untuk itu, pendapat mayoritas lebih patut dijadikan pedoman.

Abdah bin Abu Lubabah adalah Al Asadi Kufi. Dia pernah

menetap di Damaskus. Nama panggilannya adalah Abu Qasim.

Adapun nama bapaknya tidak diketahui. Al Auza'i berkata, "Tak ada

yang datang kepada kami dari kak yang lebih utama darinya."

p:-,rir'fili1: ,.lp- os W?ttr q)'f ii' +'tti pot.o
Abdullah bin Umar biasa berkata, "Tidak ada hijrah sesudalt

pembebasan Makkah'). Hadits ini mauquf. Hadits in akan dijelaskan

pada hadits sesudahnya.

Ketujuh, hadits Aisyah RA tentang hijrah. Imam Bukhari

menukil hadits ini melalui Yahya bin Hamzah dan Al Auza'i, dari

Atha' bin Abi Rabah, dari Aisyah. Sanad hadits ini masih berkaitan

dengan sanad hadits sebelumnya. Pada bagian akhir pembahasan

tentang pembebasan kota Makkah, Imam Bukhari akan mengutip

riwayat Yahya bin Hamzah dan Al Auza'i secara terpisah, tetapi

semuanya melalui gurunya yang bernama Ishaq bin Yazid. Sementara

Ibnu Hibban mengutip jalur kedua melalui Al Walid bin Muslim, dari

Al Auza'i, dia berkata, "Aku bertanya tentang terputusnya hijrah

kepada Allah dan Rasul-Nya, maka beliau berkata..." lalu disebutkan

seperti di atas.

',#t f i * e u.b t>\j llku mengunjungi Aisyah bersama

Ubaid bin Umair Al-Laitsi). Telah disebutkan pada bab-bab thawaf
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pada pembahasan tentang haji, bahwa Aisyah tinggal berdekatan

dengannya, di gunung Tsabir.
. i.afi.dr ii titJ[:-! (Beliau bertanya kepadanya tentang hijrah).

fvfafcsuanya hijrah sebelum pembebasan kota Makkah, dimana hukum
hijrah ke Madinah adalah wajib, kemudian hukum tersebut dihapus

dengan sabdanya, "Tidak ada hijrah sesudah pembebasan kota

Makknh. " Makna dasar hijrah adalah meninggalkan tanah air. Kata ini
paling banyak digunakan bagi yang pindah dari pedusunan ke negeri
yang lebih besar.

Dalam riwayat Al Umawi pada pembahasan tentang peperangan

dari Atha', f$ure't y a,' .,r; U1k e ,yl4tuk r'J;t:Uri

(Aisyah berkata, 'Hijrah itu hanya ada sebelum pembebasan kota

Makkah dan Nabi SAW berada di Madinah'.).

f jli;* | (Tidak ada hijrah sesudah hari ini). Maksudnya,

sesudah pembebasan kota Makkah.

... dr,-r{ 'ibit*-rryit;;€ loanulu orang-orang mukmin lari

[*"ny"lo*a'tkanJ agamanya...). Aisyah hendak menyitir penjelasan

tentang pensyariatan hijrah. Adapun sebabnya adalah takut terhadap

fitnah. Dalam hal ini hukum berlaku sesuai alasan pensyariatannya.

Konsekuensinya, barangsiapa mirmpu beribadah kepada Allah di
tempatnya berada, maka dia tidak wajib melakukan hijrah. Namun,
jika tidak demikian, maka dia wajib melakukan hijrah.

Atas dasar ini Al Mawardi berkata, "Apabila mampu

menampakkan agama di suatu negeri kafir, maka jadilah negeri itu
sebagai negeri Islam. Bermukim padanya lebih utama daripada pindah

ke negeri lain. Karena diharapkan akan ada orang lain yang masuk
Islam. Masalah ini telah saya sitir pada pembahasan tentang jihad,
"Bab Kewajiban Berangkat Untuk Perang", ketika menggabungkan

hadits Ibnu Abbar, gir 1';.i:;o 1 (Tidak ada hijrah sesudah
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pembebasan kota Makkah), dengan hadits Abdullah bin As-Sa'di, 'i
'r'.;$t'}.e5 

lUfl rah tidak terputus).

Al Khaththabi berkata, "Hijrah kepada Nabi SAW di awal Islam

sangat dianjurkan. Kemudian hijrah diwajibkan 
-setelah 

Nabi SAW

berada di Madinah- kepada beliau SAW, untuk berperang

bersamanya dan mempelajari syariat-syariat agama. Allah

menegaskan hal itu dalam sejumlah ayat hingga memutuskan

perlindungan antara mereka yang hijrah dan yang tidak hijrah. Allah

berfirman dalam surah Al Anfaal l8l ayat 72, 6 tifV li rgt, 4"ttt1

t:74- € :€ q €"13',1'e (Dan [terhadapJ orang-orang yang

beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewaiiban sedikitpun

atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah). Ketika Allah

membebaskan Makkah dan manusia masuk Islam dari semua kabilah,

gugurlah hijrah yang wajib dan tersisa hijrah yang mustahab

(disukai)."

Al Baghawi berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Mungkin

kedua hadits itu digabungkan dengan cara lain. Sabda beliau SAW,

'Tidak ada hijrah sesudah pembebasan kota Makkah', yakni dari

Makkah ke Madinah, sedangkan sabdanya, 'hijrah tidak terputus',

yakni dari negeri kafir bagi yang telah memeluk Islam ke negeri

Islam."

Dia juga berkata, "Ada juga kemungkinan lain, bahwa sabdanya

'tidak ada hijrah' yakni kepada Nabi SAW dengan niat tidak kembali

ke negeri tempat ia hijrah tanpa izin. Sedangkan sabdanya'hiirah

tidak terputus', yal<rri hijrah mereka yang tidak seperti kriteria orang-

orang Arab pedusunan dan yang seperti mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang nampak bahwa maksud bagian

pertama (yakni hijrah yang dinafikan) adalah apa yang dia (Al

Khaththabi) katakan pada kemungkinan terakhir. Sedangkan maksud

bagian kedua (yakni hijrah yang tetap ada) adalah apa yang dia

sebutkan pada kemungkinan sebelumnya.
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Ibnu Umar telah menjelaskan maksud riwayat tersebut

sebagaimana yang dinukil Al Ismaili, ar J-rl Jl C4' ;dJl,+lt c;LAr

lr-i33r ,p".j r;:;,ir'e:,;x t2 ,:ni;', y it p (Hijra'h kepada

Rasulullah SAW telah terputus sesudah pembebasan kota Makkah,

akan tetapi hijrah tidak terputus selama kaum kafir diperangi), yakni

selama di dunia ini masih ada negeri kafir.

Hijrah tetap wajib dilakukan dari negeri kafir bagi yang masuk

Islam dan khawatir ditimpa fitnah (ujian) dalam agamanya.

Logikanya, apabila tidak ada lagi di dunia ini negeri kafir maka hijrah
terputus dengan sendirinya, karena tidak ada lagi alasan yang

menghanrskannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Hukum hijrah dari Makkatr ke Madinah
adalah wajib, dan orang yang tinggal di Makkah tanpa udzur sesudah

Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka tergolong kafir." Namun,
pemyataan ini tidak benar.

Kedelapan, hadits Aisyatr tentang doa Sa'ad. Hadits ini dinukil
Imam Bukhari melalui Zakaiya bin Yahya, dari Ibnu Numair, dari
Hisyam, dari bapaknya dari Aisyah. Hisyam yang dimaksud adalah

Ibnu Urwah.

riii" tst ls"trngguhnya Sa'ad). Dia adalatr Ibnu Mu'adz.

Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang perang bani

Quraizhah. Imam Bukhari menyebutkan di tempat ini secara ringkas
khusus berkenaan dengan kaum Quraisy yang mempersulit Nabi SAW
hingga keluar dari tanah kelahirannya.

'r,r-i-',r.Lui S'$ 6Uan bin Yazid -dia adalah Al Athar-
berkata-.-). Maksudnya, Aban menyetujui Ibnu Numair dalam
riwayatnya dari Hisyam terhadap hadits ini. Hanya saja Aban
mengungkap secara jelas kaum yang mengusir Nabi SAW, yaitu

Quraisy.

Menurut Ad-Dawudi, kaum yang dimaksud dalam hadits itu
adalah bani Quraizhah. Kemudian dia berkomentar tentang riwayat
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mu'allaq di atas, "Riwayat ini tidak akurat." Sungguh ini adalah sikap
'berani' darinya untuk menolak riwayat-riwayat akurat hanya

berlandaskan dugaan. Sebab dalam riwayat Ibnu Numair terdapat juga

keterangan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud 'kaum' pada

hadits itu adalah kaum Quraisy. Hanya saja Aban menyendiri dalam

menyebutkan 'Quraisy' pada tempat yang pertama. Adapun pada

pembahasan tentang peperangan akan disebutkan hadits ini mengenai

perkataan Sa'ad, i C,t;A ,l'i yr qe on'oy'*ui (ya Attah,

jika masih tersisa peperangan dengan Quraisy, maka biarkan aku

tetap hidup untuk i/z). Disamping itu, riwayat yang diteliti oleh Ad-
Dawudi sendiri sudah terdapat indikasi, bahwa yang dimaksud adalah

Quraisy. Karena dalam riwayat itu dikatak*, |ll;tti.* i*4
i'*?it (Dari kaum yang mendustai Rasul-Mu dan mengusirnya).

Tentu saja kisah ini khusus bagi kaum Quraisy, karena mereka yang

mengusir beliau SAW. Adapun bani Quraizhah tidak melakukan

demikian.

Kesembilan, hadits Ibnu Abbas tentang pengutusan Rasulullah

SAW, masa beliau tinggal di Makkah dan Madinah, serta usia beliau

saat wafat. Hadits ini dikutip Imam Bukhari dari Mathr bin Al Fadhl,

dari Rauh bin Ubadah, dali Zakaiya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar,
dari Ibnu Abbas. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Hassan.

i:;* eX |k'&i (Beliau SAW tinggal di Makkah selama t 3

tahun). Pernyataan ini lebih shahih dari apa yang dinukil Imam

Ahmad, dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam bin Hassan, 'r#t ,P ,;li
r)^b&,'*i ,'p.:li,rij-i.*lt i: et y lr' ,p (wahyu

diturunkan kepada Nabi SAW saat berusia 43 tahun, lalu beliau SAW

tinggal di Makkah selama l0 tahun). Penjelasannya telah

dikemukakan pada pembahasan tentang pengutusan sebagai Nabi.

Adapun sisa masalah ini akan dijelaskan pada kisah wafatnya Nabi

SAW.

FATTIUL BAARI - 395



Kalimat 'maka beliau hijrah selama sepuluh tahun', yakni

beliau menetap di negeri hijrah, sebagai seorang muhajir (yang hijrah)

selama sepuluh tahun. Kalimat ini sama dengan firman Allah, iirr i;U(i

f uY (Altah mematikannya seratus tahun).

Kesepuluh, hadits Abu Sa'id yang sudah dijelaskan secara detil

pada bab "Keutamaan Abu Bakar." Adapun lafazh, "Orang-orang

berkata, 'Lihatlah syaikh ini..."' Dikutip dalam hadits Ibnu Abbas

yang diriwayatkan Al Biladzari, "Abu Sa'id Al Khudri berkata

kepadanya, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis?"'

Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

"* io' .p Ut t\: tai; il' q, ^r;.a
L4tT{t ,*'r)r.rti+ t.li; lf a'q:t'Fi'l :Jv'$:
";3:rr i$ €"'*r *:ut * at J':-,, yq,Uvt i,
'A*rt f)i;,Vv k t e?alAt'8t* *;
;i :Jw -;rtat'"; ;^r- :!,';t 4:ry' '!';'d rrl,&

,p\i €qi ri'\li q'; ,f?i ,k Iie lfr 6i U ";' ' c't'u'' ' 'o';.y X u.i t:-'aL tp ,*;ilr cir j6 ,J:r|^?i't'ct'! )) efi , .

,',tl$t q-fi),j<ir ,W) ,e')t l-ai ,ilrJ"sr'* Uy

,:t":.,t lrL e1., *tt g.'tt .)t* U (:v .fit t'.,; ,* $i
i* "*; :*( q+ *!,i|r rw ,":!t it ;'Pr6
'4 >J,l;4,L'F- \', y LXt K si c:1 :rr

i',l,-'fi {uiiir qft,i<ir ,F: ,e")t J-i ,;tltJar

42 , 6,t . t

dl -., ,Jl .'pJA'JV'

'-zol c z
os-P t
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:a-b|ir l)tiu', ,*1t q.t )ryr$:]>k e r:*;t t'_t;
,:,i;vi;o 

"";a, 
,U'fr ,:),3 €.'i:r''1tri f'ci";

;ti) lw .cc?, ca.*"rf ,;-* Cy :r|ry-t'ri)
';J_ rj o.lt'> e. ;:'& u* k t + F s.\ a*:'sr

g;:grrL*a u.c,u f or\ ti ; .g:' ? C";'t', ^1.U*,,

'4:it-..,.;IL q It i*. y'- :t5,tt'it'V, y j; ;ts _t

^Z? }u;t;k )L:, ,SJ it osj .4t o):;b"rL o#.ij
,.

1t.b',G ,q 4,i ,l:j rr;i u; 1ti; ,,;r'jr i; riy
'ri i !1ry, f (1 ri;i tk tt ri*' #;^d ,"^*:^sr ;i
'JLJ gt :*ru**,, uJu i; ::e \ts o_stt> ,Lfr'tX
'or; 

toa;v ,CC.i:, vt .',il1-L1 
* i Gt: ,a4 ;ila\ :#r,

',+- bf yr ;i3l: ,F :/t G.'i:r'&'oi ;c',"";'oi';i
t"4 ril:r'!:fi|i rhl i t:V ;$s q\',;"'ui'ott Ui
:JuJ f oj J\f:;:t;t ;6:a-.s,Guv l$)tf sl,
'o1t J9'cit 

"r"'d'o( 
i$,^lL'ci 

'/$G *lt'c{ s

;*"; €u*f ,!t *;t'-;Lf '*i \ ;p ,1:ut q7
? :t )ryr &'r?, ,!rt, iitt":ti ;y ,F I lg .'a ;*
ib irr'r;' ir :l* :'k, y'; * ) y \t & Utr,yj(J !,.'.

t 'jj f't;.,)x'ori'€-.a rr;L-rl J,'a-Jj,l.';-i
,/'rLrlri ort '; {G --. rt *yt E;GA;A l6.J
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ar i_r-')J J*,i,-;l,k k $'F3,o+.r^ir j"^air
,F t t* ;,0;; oi';\i ii +, i, ,'r:ri *:t *
);t JL* k t}:; )€,Jst;.ii,rL'o,i i";"b':'i3t'ori;':nk 

*\;*il4,i. .'*:, *ii,r *t ar

|a-*e 'dG :;)'; J$ ::,W c.t Ju .#i a:i -:u:at ii-
e,t $.r, lu;',ryst f e. f oj i'q.b;L c';';x tfi
,*.t",,*. t y, €- (8. *t y iu' .p yt J i; w, fi
:ilt :y €:}c " !r, ,ji, j'iit'; ,,1: ti6 -A
,'i osv ,o;:e; *, y\, * :tt ,S-r;* ,Ue yf ,tt

.':):r*b'F Lfi, k,;) *, y ht * at iw .'1-i
t';ii;f ,iC,:tt;:r1ui er"r&ip ril f ilg
ji .!tl;; t:_ ui ;:,?*,, f lla .grijt q.,t,
e:.ui s,r.'il,k I Jo :€,*,f iu' J:" ltli.,
:lrt.-,, *\t ,k yt ,'y,So .iO*t; uiltriir Jy.,

,f.i,;, q e*, crraT)r *f ae;* :-qkG uv ,5iu

f ,* *'&iqw;u'^il k ,J *ir*,i'.^M,-t;
* Li i;,r4i,ie "';rolt'',t;',>ij,aii c7t4l
i- ,,i,Sq uX ^*tKj,;; ,F g.:611: it *, +?r,/ ' - 1' ,

i* n4 ,:i'ri',-,u;ta ri fJ. oi ,.;rr ,* 6.rbe . v. ' v, 2 ,

.rrir-(J $i'n1:;" x,urS'*. *;'{'# cj^*1 tur,,rL-r..r.
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,4L u''h,iyfu' 'aU-3-^- U\ A t;4rt" ;L ',e , V ,
, '.or . ,. ci, .,, o'q ,', i :. ,'li-r; d,n- t^4Jl wa;f f,q- f ,fri;;;:;t'; tG
;L -q*)')Q;L jh- b: q.)W:qtiuL

o "o' .1'r r' . , ', ,

J.I.JJ' u.i $r Jt € d: *_ * 6:-4 ;'".G d, 4
e i *1 f it, *, y \t 

"r* it 
J;, ;e;1.:li'

4rJ)r',,-;jrr- Lr.r 6.:6'ey i * 1i ;3 ,J.'Jil

i. .t. t cl t ' ' c

*:,Pfu:s"i]t,!.t't / fgt )1 C-tA-'o^i i; -!ti4u,
t:-42-l, 

!1.
6iiy-jt>

- ,. /
/.. o7 . '- J z - --4 :y 1V oltolll ,ir.;ii ,,;r-s ,k

4)1)0;:;;'; rG t:i;1 'aat: cl)i'& W4)q
.j;t.Jt'O-,b'fr*:u

3905. Dari Urwah bin Az-Zubair, sesungguturya Aisyatr RA
(istri Nabi SAW) berkata, "Aku belum paharn sama sekali tentang

kedua orang tuaku melainkan keduanya telah memeluk agama (Islam).

Tidak berlalu atas kami suatu hari melainkan Rasulullah SAW
mendatangi kami pada pagi dan sore. Ketika kaum muslimin
mendapat cobaan, Abu Bakar keluar hijratr ke Habasyah. Ketika
sampai di Bark Al Ghimad, dia bertemu dengan Ibnu Ad-Daghinah
(seorang pemimpin Al Qarah). Dia bertanya, 'Hendak kemana kamu

wahai Abu bakar?' Abu Bakar berkata, 'Kaumku telah

mengeluarkanku, maka aku ingin mengembara di muka bumi
menyembah Tuhanku'. Ibnu Ad-Daghinah berkata,'Sesungguhnya
orang sepertimu wahai Abu Bakar, tidak keluar dan tidak boleh

dikeluarkan. Engkau mengusahakan yang tidak ada, mempererat

hubungan kekeluargaan, memikul beban, memuliakan tamu,

menolong sisi-sisi kebenaran. Maka aku akan menjadi pelindung
bagimu. Kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu'. Abu
Bakar kembali dan Ibnu Ad-Daghinah berangkat bersamanya. Pada
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sore hari, Ibnu Ad-Dhaghinah berkeliling di antara pemuka Quraisy,
dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Abu Bakar; orang

sepertinya tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Apakah

kalian hendak mengeluarkan (mengusir) seseorang yang mengusaha

kan yang lidak ad4 mempererat hubungan kekeluargaan, memikul

beban, memuliakan tamu, dan menolong sisi-sisi kebenaran?' Orang-

orang Quraisy tidak mendustakan (mengingkari) perlindungan Ibnu

Ad-Daghinah. Mereka berkata kepada Ibnu Ad-Daghinah,

'Perintahkan Abu Bakar agar menyembah Tuhannya di rumahnya.

Hendaklah dia shalat dan membaca apa yang dia mau. Tapi jangan dia

mengganggu kami dengan hal itu dan jangan pula menampakkannya.

Sesungguhnya kami khawatir istri-istri dan anak-anak kami terfitnah'.

Ibnu Ad-Daghinah menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar. Abu

Bakar tinggal dalam kondisi demikian, menyembah Tuhannya

[beribadah] di dalam rumahnya, tidak menampakkannya, dan tidak

membaca (Al Qur'an) selain di rumahnya. Kemudian Abu Bakar

memiliki ide membangun masjid di halaman rumahnya. Dia pun

shalat di situ dan membaca Al Qur'an. Maka wanita-wanita kaum

musyrikin dan anak-anak mereka berkerumun di tempat itu. Mereka

takjub kepadanya dan melihatnya. Abu Bakar adalah laki-laki yang

mudah menangis. Dia tidak dapat menguasai kedua matanya ketika

membaca Al Qur'an. Keadaan itu membuat panik para pemuka

Quraisy dari kalangan musyrikin. Mereka mengirim utusan kepada

Ibnu Ad-Daghinah, maka dia datang menemui mereka. Mereka

berkatq 'Sesungguhnya kami melindungi Abu Bakar karena

perlindungenmu dengan syarat; dia menyembah Tuhannya di

rumahnya. Sungguh dia melanggar syarat itu dengan membangun

masjid di halaman rumahnya lalu menampakkan shalat dan

bacaannya. Kami khawatir istri-istri dan anak-anak kami akan

terfitnah. Oleh karena itu, hendaklatr engkau menegumya. Jika dia

mau menyembah Tuhannya di rumahnya, maka dia bebas

melakukannya. Namun, bila tidak mau dan bersikeras menampakkan

perbuatannya ittq maka mintalah kepadanya agar mengembalikan

perlindunganmu. Kami tidak mau merusak perlindungamu dan tidak
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pula menyetujui Abu Bakar menampakkan perbuatawryd." Aisyah
berkata, "Ibnu Ad-Daghinah datang kepada Abu Bakar dan berkata,
'Engkau telah mengetahui perjanjian yang aku lakukan untukmu.
Maka pilihlah antara tetap pada persyaratan itu atau mengembalikan
perlindunganku kepadaku. Aku tidak suka bangsa Arab mendengar
pelanggaran terhadapku atas seorang laki-laki yang telah aku
lindungi'. Abu Bakar berkata, 'Aku mengembalikan perlindunganmu
kepadamu dan aku ridha dengan perlindungan Allah'. Nabi SAW saat
itu berada di Makkah. Nabi sAW bersabda kepada kaum muslimin,
'sesungguhnya diperlihatkan kepadaku negeri hijrah kalian memiliki
pohon kurma di antara dua dua tempat bebatuan hitqm'. Maka
berhijrahlah orang yang ingin hijrah ke Madinah. Sebagian besar
mereka yang hijrah ke Habasyah kembali ke Madinah. Abu Bakar pun
bersiap-siap menuju Madinah. Namun, Rasulullah sAw bersabda
kepadanya, 'Tetaplah di tempatmu, sesungguhnya aku berharap
diizinkan untukku '. Abu Bakar berkata, .Apakah engkau
mengharapkan hal itu, ayahku sebagai tebusan bagimu?, Beliau SAW
menjawab, 'Ya!' Abu Bakar menahan dirinya untuk Rasulullah SAW
agar dapat menemaninya. Beliau memberi makan dua unta yang ada
padanya dengan.daun As-Samur 

-yakni 
Al Khabath- selama empat

bulan." Ibnu Syihab berkata, Urwah berkata, Aisyah berkata, ..Ketika

kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar suatu hari, tibatiba
pada tengah hari ada seseorang berkata kepada Abu Bakar, .hi
Rasulullah sAw menutupi kepalanya' 

-pada 
saat yang tidak biasa

beliau mendatangi kami kepadanya- Abu Bakar berkata, 'Tebusan
untuknya bapakku dan ibuku, demi Allah, tak ada yang membuatnya
datang pada saat seperti ini kecuali ada suatu urusan,.,, Aisyah
berkata, "Rasulullah sAw datang dan minta izin, lalu diizinkan
untuknya, kemudian beliau masuk. Nabi SAW bersabda kepada Abu
Bakar, 'Keluarkan siapa yang ada padamu'. Abu Bakar berkata,
'Hanya saja mereka adalah keluargamu, bapakku tebusanmu wahai
Rasulullah'. Beliau bersabda,'Sesungguhnya telah diizinkan
kepadaku untuk keluar'. Abu Bakar berkata, "pertemanan, bapakku
sebagai tebusanmu wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab,
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'Ya!' Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari

kedua unta tunggangan ini'. Rasulullah SAW bersabda, 'Dibayar'."

Aisyah berkata, "Kami menyiapkan perlengkapan untuk keduanya

dengan cepat. Kami pun membuat bekal perjalanan dalam satu bejana

kulit untuk keduanya. Asma' binti Abu Bakar memotong ikat

pinggangnya dan digunakan mengikat bejana kulit tersebut. oleh

karena itu, dia dinamakan 'dzaat an-nithaq' (pemilik kain pengikat

pinggang)." Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah sAw dan Abu

Bakar singgah ke goa di bukit Tsur. Keduanya bersembuny, di

dalamnya selama tiga hari, dan Abdullah bin Abu Bakar bermalam

ditempat keduanya. Saat itu dia seorang pemuda belia yang cakap dan

cerdas. Dia meninggalkan tempat keduanya saat menjelang fajar.

Maka pagi harinya dia telah berada bersama kaum Quraisy di Makkah

seperti orang yang menginap (di Makkah). Tidaklah dia mendengar

perkara yang membahayakan keduanya melainkan disimpannya

dengan baik hingga disampaikan kepada keduanya mengenai hal itu

ketika keadaan telah gelap. Sementara Amir bin Fuhairah (mantan

budak Abu Bakar) menggembala untuk keduanya minhah (pinjaman)

kambing. Dia melepaskan kambing-kambing itu ketika berlalu waktu

isya' sehingga keduanya bermalam dengan susu segar -ia adalah

susu kambing pinjaman dan susu jernih bagi keduanya- hingga Amir

bin Fuhairah menghalau disaat keadaan telah gelap. Dia melakukan

hal itu di setiap malam dari malam-malam yang tiga tersebut.

Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang dari bani Ad-

Dil, ia dari bani Abd bin Adi, sebagai penunjuk yang mahir, dan dia

mencelupkan persekutuan pada keluarga Al Ash bin wa'il As-Sahmi,

saat itu dia berada di atas agama kafir Quraisy, tetapi keduanya

mempercayainya. Keduanya menyerahkan unta milik mereka

kepadanya dan menjanjikannya [bertemu di] goa Tsur setelah tiga

malam, agar dia membawa hewan keduanya di shubuh yang ketiga.

Malik bin Fuhairah berangkat bersama keduanya bersama penunjuk

jalan. Lalu dia membawa mereka menempuh jalur pesisir'"
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Kesebelas, hadits Aisyah di atas.

'€}.;i'J+i d Ul* belum mengerti kedua orang tuaku). yakni,

Abu Bakar dan Ummu Ruman.

;,2ilr o['p- (Keduanya memeluk agama). Maksudnya, keduanya

memeluk agamalslam.

o i,li,,:J u-r{r €)i (Xettka kaum muslimin mendapat cobaan).

Yatmi mendapat gangguan kaum musyrikin, ketika mereka
memboikot bani Hasyim dan bani Muththalib di pemukiman Abu
Thalib, dan Nabi SAW memberi izin kepada para sahabatnya untuk
pergi ke Habasyah, seperti yang telah dijelaskan.

zt;sr ,hi i,i,7W f; i ti Qqtu Batrar keluar untuk hijrah

menuju negeri Habasyah). Maksudny4 hendak menyusul kaum
muslimin yang mendatruluinya. Pada pembahasan terdahulu saya

katakan bahwa mereka yang pertama hijratr ke Habasyah, pada

awalnya bergerak menuju Jeddah (wilayah pesisir Makkah), dan dari
sana mereka naik perahu menuju Habasyatr.

1, *''!;. (Bark Al Ghimad). Tempat ini terletak sejauh

perjalanan lima malam dari Makkah ke arah Yaman. Al Bakri berkata,
"Ia adalatr penghujung Hajar." Al Hamadani menukil dalam kitab
Ansab Al Yaman, 'Ta berada di ujung negeri Yaman." Tapi pendapat

pertama lebih tepat.

Ibnu Khalawaih berkata, "Aku menghadiri majlis Al Muhamili
yang diikuti banyak orang. Lalu dia mendeltikan kepada mereka satu

hadits, iry' ); r;luf*t j,lrati 
'_lui 6aum Anshar bertrata;

Sekiranya englau mengajak kami ke Bark Al Ghimad). Aku berkata
kepada Al Mustamli, 'Bacaan yang benar adalah Ghumad'. Dia
mengatakan hal itu kepada Al Muhamili. Maka dia berkata, 'Apakah
itu?' Aku berkata, 'Aku bertanya kepada Ibnu Duraid tentang itu,
maka dia menjawab, "Ia adalah tempat di Jahannam". Al Muhamili
berkata, 'Demikian juga dalam kitabku, yakhi Ghumad'."
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Ibnu Khalawaih berkata, "Aku bertanya kepada Abu Umar

-yakni 
budak Tsa'lab- maka dia berkata, 'Bacaannya adalah

Ghimad. Adapun Ghumad dalah tempat di Yaman'. Dia juga berkata,

'Tempat di Yaman biasa disebut Ghimar. Letaknya dekat sumur

Barhut yang dikatakan sebagai tempat arwah kaum kafir'."

Sebagian ulama muta'akhirin mengingkari apa yang dikatakan

Ibnu Duraid. Mereka berkata, "Pernyataan bahwa ia adalah tempat di

Yaman itu lebih tepat. Karena Nabi SAW tidak akan mengajak

mereka ke Jahannam." Nampaknya mereka lupa bahwa pernyataan itu
hanya dalam konteks mubalaghaft (ungkapan berlebihan untuk

memberi penegasan) bukan dipahami dengan arti yang sebenarnya.

Kemudian tampak bagiku, tidak ada pertentangan antara kedua

perkataan itu, karena pemyataan 'jahannam' dipahami dalam konteks

majaz mujawarah (menamai sesuatu dengan apa yang didekatnya-

pene{). Hal ini didasarkan perkataan bahwa Barhut adalah tempat

ruh-ruh kaum kafir. Sementara mereka adalah penghuni Jahannam.

L-b:$L-jt (Ibnu Ad-Daghinah). Para pakar bahasa

mengucapkannya dengan lafal'Ad-Dughunnalt'. Sementara para

periwayat mengucapkannya 'Ad-Daghinah'. Al Ashili berkata, "Al
Marwazi mengucapkannya kepada karni 'Ad-Daghanah '. " Menurut
sebagian, perbedaan itu hanya dipengaruhi lisannya, tapi yang benar

adalah 'Ad-Daghinaft'. Namun, telah dinukil riwayat dengan lafazh
' Ad-Daghinah' dan ' Ad-Dadhinnah'.

Ad-Daghinah adalah ibu daripada Ibnu Daghinah. Ada juga

yang mengatakan ibu daripada bapaknya. Lalu sebagian mengatakan

nama hewan tunggangannya. Makna 'Ad-Daghinah' adalah sesuatu

yang lunak dan empuk. Makna dasarnya adalah awan yang banyak

menurunkan hujan.

Para ulama berbeda pendapat tentang nama Ibnu Ad-Daghinah.
Al Biladzari menukil dari jalur Al Waqidi, dari Ma'mar, dari Az-
Zuhi, bahwa namanya adalah Al Harits bin Yazid. Menurut riwayat
As-Suhaili, namanya adalah Malik. Dalam kitab Syarh Al Karmani,
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disebutkan bahwa Ibnu Ishaq menamainya Rabi'ah bin Rafi'. Tapi
pernyataan ini merupakan kesalahan Al Karmani. Sebab Rabi'ah yang

dimaksud adalah orang lain yang juga bernama Ibnu Ad-Daghinah,

hanya saja nisbatnya adalah Sulami. Sementara Ibnu Ad-Daghinah
yang sedang dibahas berasal dari Al Qarah. Dengan demikian, te{adi
perbedaan antara keduanya. Disamping itu, Ibnu Ad-Daghinah As-
Sulami disebutkan Ibnu Ishaq pada kisah perang Hunain, dan dia

adalah seorang sahabat yang membunuh Duraid bin Ash-Shamah.

Ibnu Ishaq tidak menyebutkannya dalam kisah hijrah.

Di antara sahabat terdapat orang ketiga bernama Ibnu Ad-
Daghinah. Akan tetapi namanya adalah Habis dan nisbatnya adalah

Kalbi. Dia memiliki kisah sehubungan dengan sebab keislamannya.

Konon dia melihat sosok jin berkata kepadanya, "Wahai Habis bin
Ad-Daghinah, wahai Habis". Perkataan jin ini termuat dalam beberapa

bait sya'ir. Riwayat ini juga mengukuhkan pendapat yang

mengucapkan 'Ad-Daghinah' tanpa tasydid (dobel) pada huruf 'nun'.

a;ell't:"'gt (Dia adalah pemtimpin Qarah).Ia adalah kabilah

masyhur dari bani Al Hun bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin
Mudhar. Merek4 adalah sekutu bani Zuhrah dari kaum Quraisy. Suku
ini biasa dijadikan permisalan dalam hal kekuatan memanah. Seorang

penya'ir berkata:

Sungguh Al Qarah memanah sasaran dengan tepat.

" a -..1
€-P rf'ft (Kaumku mengeluarkanku). Yakrti mereka menjadi

penyebab aku keluar.
t,'yi 0i i-,-J0 (Aku ingin mengembara). Barangkali di sini Abu

Bakar hanya irgin menyembunyikan negeri tujuannya kepada Ibnu
Ad-Daghinah, mengingat dia masih kafir. Karena di atas dikatakan
bahwa dia bermaksud pergi ke negeri Habasyah. Termasuk perkara
yang maklum, bahwa dia tidak akan sampai ke negeri itu melalui jalur
yang ditempuhnya, hingga berjalan di muka bumi sendirian dalam
waktu yang lama, maka tidak salah bila disebut sebagai pengembara.
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Hanya saja makna hakiki pengembara adalah tidak memiliki tujuan

tertentu unfuk menetap.

irgit '"-,"<3 (Mengusahaknn yang tidak ada). Dalam riwayat Al

Kasymihani menggunakan kata, "mtt'dim". Kata ini dan kata-kata

sesudahnya telah dijelaskan pada hadits awal mula turunnya wahyu

pada awal kitab ini. Kesesuaian sifat Abu Bakar yang disebutkan Ibnu

Ad-Daghinah dengan sifat Nabi sAw yang disebutkan Khadijah,

menunjukkan keutamaan Abu Bakar, dimana sifat-sifatnya sangat

terpuji dalam segala kesempurnaan.

\* U riii 1oa" aku pelindung bagimu). Yakni melindungimu

dan menghalangi orang yang akan mengganggumu.

g:j 1Uat, dia kembali). Maksudnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq.

a-3il)t'{.r'a-;|y :ti (Ibnu Ad- D aghin ah i uga ikut b er angkat

bersamanya). Dalam pembahasan tentang pemberian jaminan

disebutkan eri'*'Ftl ait$ ctr',F"1: (Ibnu Ad-Daghinah

berangkat, maka dia kembali bersama Abu Baknr)' Maksudnya,

menemani dalam pengertian yang mutlak' Adapun kejadian yang

sebenarnya adalah seperti tersebut dalam riwayat pada bab ini.

J.ti{|J (Tidak keluar orang sepertinya). Maksudnya, orang

sepertinya hendaklah tidak keluar dari negerinya untuk mukim di

negeri lain, karena keberadaannya memberi mamfaat kepada

penduduk negerinya.

t$-Yj (Dan tidak dikeluarkan). Maksudnya, tidak patut

seseorzmg mengeluarkannya tanpa keinginannya sendiri, karena alasan

yang telah disebutkan. Dari kisah ini, sekelompok ulama madzhab

Maliki menyimpulkan bahwa seseorang yang bermamfaat bagi orang

lain, tidak patut berpindah dari negerinya ke negeri lain tanpa ada

maslahat yang jelas.
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W; "-:L# 13 lguraisy tidak mendustakan). Maksudnya,

mereka tidak menolak perkataan Ibnu Ad-Daghinah yang memberikan
jaminan keamanan untuk Abu Bakar. Semua orang yang

mendustakanmu berarti dia menolak perkataanmu. Maka digunakan
kata 'dusta' padahal maksudnya adalah konsekuensi dari kata itu.

Dalam pembahasan tentang kafarat disebutkan dengan lafazh,

f. ti'61j zb:.$ i.t ')t:F 

",;j,'cl;jiJ6 
(Kaum euraisy merealisasikan

jaminan keamanan lbnu Ad-Daghinah, dan mereka memberi
keamanan kepada Abu Bakar). Riwayat ini dianggap musykil bila
dikaitkan dengan keterangan Ibnu Ishaq tentang kisah keluarnya Nabi
SAW ke Thaif, lalu dalam perjalanan pulang beliau meminta kepada

Al Akhnas bin Syariq agar memberi jaminan keamanan, tetapi Al
Akhnas menolak dengan dalih, ia adalah sekutu Quraisy. Padahal lbnu
Ad-Daghinah juga adalah sekutu bani Zuhrah, salah satu marga suku

Quraisy. Masalah ini mungkin dijawab; Ibnu Ad-Daghinah menyukai
memberi jaminan keamanan untuk Abu Bakar. Sementara Al Akhnas
tidak tertarik memenuhi permintaan Nabi SAW. Maka Nabi SAW
juga tidak mencela alasannya.

srl+t. (Dengan perlindungan). Maksud daripada kalimat ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang pemberian jaminan.

3 ;{'4i (Abu Bakar tinggal beberapa lama). pada

pembahasan tentang pemberian jaminan disebutkan dengan lafazh,
',ry (maka mulaitah). Saya tidak menemukan keterangan tentang

waktu yang dihabiskan Abu Bakar dalam kondisi seperti itu.

f gr\ tti. j (Kemudian Abu Bakar memiliki ide). Maksudnya,

ia memiliki pendapat baru yang berbeda dengan pendapat

sebelumnya.

llt *, (Di halaman rumahnya). Yakni di halaman depan

rumahnya.
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'Ji-i? (Berkerumun). Pada pembahasan tentang pemberian

jaminan disebutkan Lt '"65 (Saling mematahkan). Yakni mereka

berdesakan hingga sebagiannya terjatuh dan terinjak sampai hampir

patah. Penggunaan kata ini hanya dalam konteks majaz. Al Khaththabi

berkata, "Lafazh yang akurat adalah 'yataqashshaf'. Adapun

'yataqadzdzaf' tidak memiliki makna, kecuali bila dikatakan berasal

dari 'qadzaf (melempar), yang berarti saling mendorong dan

sebagiannya melemparkan yang lain sehingga mereka berjatuhan.

Dengan demikian kembali kepada makna pertama." Al Kasymihani

menukil dengan lafazh'fayanaqashshaf' yang bermakna jatuh.

ik lU"aoh menangis). Yakni sering menangis.

* ry-Y (Tidak dapat menguasai kedua matanya). Yakni dia

tidak mampu menahan kedua matanya untuk menangis karena

kelembutan hatinya.

d:'elt (Panik karena hal itu). Maksudnya, orang-orang kafir

merasa takut, karena mereka mengetahui kelemahan hati wanita dan

anak-anak mud4 sehingga sangat mudah terpengaruh kepada agama

Islam.

'd+ ?P (Dia datang kepada mereka). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, ,4b ?rJt (Dia datang kepadanya), yakni

kepada Abu Bakar.

Sl-";|fi- oi (Istri-istri kami terfitnah).Kata 'istri-istri' di sini

berkedudukan sebagai 'objek', sedangkan pelakunya adalah Abu

Bakar. Demikian yang dikutip Abu Dzat. Sementara dalam versi

periwayat lainnya disebutkan, t5:it-3.-#-bt (Istri-istri kami difitnah),

yakni dalam bentuk kalimat pasif.
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U|i (Kami beri keamanan). Kebanyakan periwyat menukil

dengan kata'ajirna'. Namun, Al Qabisi menukil dengan kata'aiizna'
(Kami memperbolehkan). Tapi versi pertama lebih tepat.

'!i5 ( P er I indunganmu). Yakni j aminan keamananmu untuknya.

'!'#Zi (Melanggarmu). Yakni mengkhianati perjanjian

denganmu. Jika dikatakan'khafarahu' berarti; dia memeliharanya.

Namun, bila dikatak an' akhfarahu' berarti dia mengkhianatinya.

,iy;.,-:"fr *!-.1 
'U:# (Menyetujui untuk Abu Bakar

menampakkan [perbuatannyaJ). Maksudnya, kami tidak akan tinggal

diam dan terus mengingkari perbuatan Abu Bakar, karena sebab-sebab

yang telah disebutkan, yaitu khawatir istri-istri dan anak-anak mereka

akan memeluk agamanya.

1-3;)i-t|- pt y iu' ..p 'oA6 qaU SAW saat itu berada di

Makkah). Pada bagian ini terdapat sejumlah keutamaan Ash-Shiddiq

yang tidak dimiliki oleh selainnya. Keutamaan-keutamaan tersebut

cukup nyata bagi yang mencermatinya.

Oriy't t-!Li f.i'fr. (Di antara dua laabah, yaitu dua tempat

bebatuan hitam). Lafazh'yaitu dua tempat bebatuan hitam' adalah

perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Kata 'haruah'

artinya tanah yang berbatu hitam. Mimpi Nabi SAW disini, bukan

mimpi beliau yang disebutkan di awal bab ini dari Abu Musa, dimana

Nabi SAW mengalami keraguan padanya, seperti yang telah

dijelaskan. Ibnu At-Tin berkata, "Seakan-akan Nabi SAW

diperlihatkan kepadanya negeri hijrah dengan sifat-sifat yang dimiliki
Madinah dan negeri lainnya. Kemudian diperlihatkanlah sifat yang

menjadi ciri khas Madinah. Makajelaslah negeri yang dimaksud."

*-yt ;te--i^?Jt f t\?6 og ,y'fro gj: (oo" kembalilah

kebanyakan mereka yang hijrah ke negeri Habasyah menuju

Madinah). Yakni ketika mereka mendengar kaum muslimin menetap
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di Madinah, mereka kembali ke Makkah lalu hijrah ke Madinah. Tapi

yang berbuat demikian hanya sebagian besar mereka, bukan

semuanya. Sebab Ja'far dan orang-orang yang bersamanya tetap

tinggal di Habasyah. Penyebab kedatangan orang-orang yang hijrah ke

Habasyah kali ini, bukan penyebab kedatangan mereka pada hijrah

yang pertama. Karena kedatangan mereka tersebut disebabkan

sujudnya kaum musyrikin bersama Nabi SAW dan kaum muslimin

ketika dibacakan surah An-Najm. Akhirnya tersebar isu bahwa kaum

musyrikin telah masuk Islam dan sujud. Mendengar berita ini,

sebagian mereka yang hijrah kembali ke Makkah, namun ternyata

tindakan kaum musyrikin lebih kejam dari sebelumnya. Masalah ini

akan dijelaskan pada bagian tafsir surah An-Najm.

f-yt F. * rJ'A^J1(Abu Bakar bersiap-siap ke arah

Madinah). Dalam pembahasan tentang pemberian jaminan disebutkan,

,74 i;; n er: Qqtu Bakar keluar untuk hijrah). Maksudnva, dia

hendak keluar dalam rangka hijrah. Dalam riwayat Hisyam bin Urwah

dari bapalarya yang dikutip Ibnu Hibban disebutkan, '4t F i iitir
lk St n,lj, € *i io &' ;:o 1lO" Bakar memohon izin kepada

Nabi SAwuntukkeluar dari Makkah).

*: * (Tetap di tempatmrz). Yakni perlahan 0angan terburu-

buru). Kata 'risl' bermakna 'berjalan dengan perlahan'. Dalam

riwayat Ibnu Hibban di sebutkan, \r 18 e r s ab arl ah).

'^3'#i (Dia menahan dirinya). Yakni menahan dirinya untuk

hijrah. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan , ht'1: S ;: i:ptt
ib (Abu Baknr M pun menunggu beliau).

jSr;Ar't-j- *jr Oss (Daun Samur, yaitu Khabath)- Kata

'yalani Khabath' adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam

hadits. Ia berasal dari penafsiran Az-Zuhi. Dikatakan bahwa 'samur'

adalah pohon Ummu Ghailan. Sebagian lagi mengatakan; ia adalah
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semua pohon yang bayangannya tidak teduh. Ada pula yang

berpendapat bahwa 'Samur' adalah daun pisang dan yang sejenisnya.

Adapun 'Khabath' adalah sesuatu yang dipukul dengan tongkat

sehingga daunnya berjatuhan. Demikian dikatakan Ibnu Faris.

,Fbi'24)t (Empat bulan).Ini adalah penjelasan rentang waktu

antara permulaan hijrah sahabat antara baiat Aqabah pertama dan

kedua dengan hijrah beliau SAW. Pada awal bab ini disebutkan jarak

waktu antara baiat Aqabah kedua dan hijrah beliau SAW adalah dua

bulan dan beberapa hari.

TVli' 
jui Qbnu Syihab berkata...). Bagian ini dinukil

melalui sanad yang disebutkan pada awal kitab. Ibnu A'idz menyebut
bagian ini dalam hadits tersendiri pada pembahasan tentang
peperangan melalui jalur Al Walid bin Muhammad dari Az-Zlhri
(Ibnu Syihab). Sementara dalam riwayat Hisyam bin Urwah yang
dikutip Ibnu Hibban digabung dengan riwayat sebelumnya. Dalam

riwayat Musa bin Uqbah disebutkan, lJ'&i i, n' .,La I' J?3 ogt
i,-,1it )qt $i f.eri JF ;l \?trY- (Biasanya Rasutuilah SAW

tidak luput satu hari melainkan mendatangi rumah Abu Bakar, di
awal dan akhir siang).

{ra!$ i C(Pada puncak siang). Yakni saat awal matahari

tergelincir. Ia adalah wakfu dimana matatrari bersinar terik dan cuaca
menjadi sangat panas. Pada musim panas, umumnya tidur siang
dilakukan pada waktu tersebut. Ibnu Hibban menukil dengan lafazh,
,t* li'.tt| itiii (Beliau mendatanginya pada suatu hari saat Zhuhur).

Dalam hadits Asma' binti Abu Bakar yang dikutip Ath-Thabarani
disebutkan, ,i*i?S ,F; l, F d;r 

.U- 

pt y Xo' .r,; nlt ctk

,1i, )it p l, Ji1i tb ?.i U:CJi 1pt e$;E u,t ii:j_ ot, tli
'S;,t (Biasanya Nabi SALI/ datang pada kami di Mak:kah setiap hari

dua kali; pagi dan sore. Ketika hari itu, beliau SAW datang pada kami
di tengah hari. Aht berkata, 'Wahai bapakku, ini Rasulullah SAW'.).
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tkl Pi 9.a 
1o' & l' ,:i;,k (Ini Rasututtah SAW memakai

penutup kepala). Maksudnya, beliau menutup kepalanya. Musa bin

Uqbah menukil dari Ibnu Syihab, gf f t F .li 3:e',>.^b ,b;O Uri
'rt*-lli (Aisyah berkata, 'Tak ada df sisf'.lbu'Aot o, selain a'ku dan

Asma'.). Dikatakan bahwa hadits ini menjadi dalil tentang bolehnya

memakai Ath-Thailasan (kain dengan penutup kepala). Ibnu Qayyim
menegaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengenakan pakaian itu
dan tidak pula seorang pun diantara sahabatnya. Dia menepis hadits di
atas dengan mengatakan taqannu'(menutup kepala) berbeda dengan

memakai thailasan. Dia juga berkata, "Beliau SAW menggunakan

taqannu' (penutup kepala) bukan sebagai kebiasaan tetapi karena

kebutuhan." Namun, pernyataan dia ditanggapi bahwa dalam hadits

Anas disebutkan, e-{aht'#J- Pt y iO' o,; nlt'iti (Sesungguhnya

Nabi SAW sangat sering menutup kepala). Kemudian dalam kitab Ath-
Thabaqat karya Ibnu Sa'ad disebutkan melalui jahx mursal, ;'5
{f.3 €?f-i'qr.: $h :Jui *j y ir' op yt )?},lt:.ii,l' (Ath-

Thailasan disebutkan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Ini
adalah pakaian yang tidak dapat ditunaikan kesyularannya'.).

-;4 
rj (Tidak ada yang membuatnya datang). ya'qub bin

Suffan meriwayatkan dengan lafazh, b. ,gbl. Namun, kata'in'di sini

berfungsi sebagai penafian. Sehingga maknanya sama dengan kata
'maa' pada kalimat pertama. Dalam riwayat Musa bin Uqbah
disebutkan, "Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak ada yang
membuatrnu datang melainkan perkara yang terjadi'."

i,t-iif p.j + (Hanya saja mereka adalah keluargamu). yang

dimaksud Abu Bakar adalah Aisyah dan Asma', seperti dijelaskan
dalam riwayat Musa bin Uqbatr. Dalam riwayatnya juga disebutkan,

grj{r ' '.i t-";i ,$*'# t ,JG .!y ULfi (Beliau bersabda,

'Keluarknn siapa yang ada padamu'. Abu Bakar berkata, 'Tidak ada
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yang memata-mataimu, hanya saja mereka adalah dua putriku'.).
Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Hisyam bin Urwah.

L:;U, (Pertemanan). yakni aku ingin menemani.

g* (Ya!).Ibnu Ishaq memberi tarnbahan dalam riwayatnya, Uti

ii, ,- *t:t;i ;tl|*ri'-k q ,,,#- f.Ui Uii? :i{^znb (Aisyah

berkata, 'Akl melihat Abu Bakar menangis, alru tidak menyangkn ada
seseorang menangis karena gembira'.). Dalam riwayat Hisyam

disebutkan,'t$3t 'j-i .it [;it ,i'rfir lui lnenau berkata,

'Menemani wahai Rasulullah?' Beliau SAW bersabda, 'Menemani'.).

{-r,Jwi .;le;'*r, 4;1.tL1(Satah satu dari dua untaku ini.

Beliau SAW bersabda, "Dibayar'). Ibnu Ishaq menambahkan, I ,j6
:Jui ,a1;rti{' sl' J3ju:'J({rr ,jri ,u;,jd ,d. '}',; r;j.':53i
;!-J 's: 

=i6 ,:g)a $iai ,j,6 ai? 5 fi$6:ei (Beliau bersabda, ,Aku

tidak menunggang unta yang bukan mililcku'- Dia berkata, 'Ia
untulonu'. Beliau bersabda, 'Tidah akan tetapi alru bayar dengan
harga yang sama l@tilu engkau membelinya'. Abu Bakar berkata,
'Aleu membelmya dengan harga sekian dan sekian'. Nabi bersabda,
'Alat mengambilnya dengan harga seperti itu'. Abu Bakar berkata, 'Ia
untulonu'.).

Ath-Thabarani mengutip dari hadits Asma' binti Abu Bakar,'+4, eior:Jj6,-Ss.6U*t .:)ui lnehau bersabda, ,Aku beti

dengan harganya wahai Abu Bakar'. Abu Bakar berkata, 'sesuai

harganya jika engkau mau'.). As-Suhaili mengutip dalam kitab Ar-
Raudh, dari sebagian syaikh Maroko, bahwa dia ditanya tentang
alasan Rasulullah tidak mengambil unta tersebut, padahal Abu Bakar
telatr menginfakkan hartanya kepada beliau. Maka dia berkata,
"Beliau SAW menginginkan agar hijrahnya tidak terjadi kecuali
dengan hartanya sendiri."
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Al waqidi memberi informasi bahwa harga unta tersebut g00,
dan unta yang diambil Nabi sAw dari Abu Bakar adalah Al eashwa',
berasal dari unta bani Qusyair. Unta ini hidup beberapa waktu sesudah
Nabi SAW meninggal dan akhirnya mati pada masa khilafah Abu
Bakar. Ia dibebaskan dan digembalakan di Baqi,.

Menurut Ibnu Ishaq, unta tersebut adalah Al Jadz'a', berasal dari
unta bani Al Harisy. Hal serupa dinukil juga dalam riwayat Ibnu
Hibban dari jalur Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa ia
adalah Al Jadz'a'.

)W'5i (P erl engkap an dengan cep at). Kata, afuatsrsc, berasal

dari kata 'al hatstsu'yang artinya segera. Dalam riwayat Abu Dzar
disebutkan dengan kata'ahabba' (gtaring disukai). Tapi versi pertama
lebih tepat. Adapun arti kata jahaz adalah sesuatu yang dibutuhkan
saat safar.

7ti €;,jr q t;*: (Komi membuat untuk lceduanya bekal
safar dalam bejana kutit). Asal kata 'sufrah'menurut bahasa adalah
bekal yang dibuat untuk orang safar. Kemudian digunakan untuk
kantong bekal. Serupa dengannya lafazh'muzaadah, unfuk kantong
air. Demikian juga halnya dengan riwayat. penggunakan kata ,sufrah,

dalam riwayat ini menurut makna dasar bahasa. Ar waqidi
menyebutkan bahwa daram bekal it, terdapat dagrng kambing yang
dimasak.

#r Lf1 i21! (pemilik ikat pinggang). Dalam riwayat AI
Kasymihani disebutkan an-nithaqain (dua ikat pinggang). Adapun arti
'an-nithaq'adalah sesuatu yang digunakan mengikat bagian tengah
badan. Sebagian mengatakan; ia adalah sarung yang terdapat padanya
tali pengrkat. Ada pula yang mengatakan; ia adalatr kain yang
digunakan wanita, lalu bagian tengarrnya diikat dan bagian atasnya
dilepas ke bawatr. Hal ini dikatakan Abu ubaidah Al Harawi. Beliau
berkata, 'Dinamakan 'dzaat an-nithaqain' (pemilik dua ikat
pinggang), karena dia mengikat perbekalan itu dengan ikat
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pinggangnya sebanyak dua lilitan. Namun, dikatakan juga dia

memiliki dua ikat pinggang, salah satunya dia pakai dan satunya lagi

digunakan mengikat bekal."

Akan tetapi pendapat yang lebih tepat adalah keterangan dalam

hadits berikutnya, bahwa dia membelah ikat pinggangnya menjadi

dua, salah satunya digunakan mengikat perbekalan, dan satunya lagi

dia pakai. Karena itulah dia disebut 'dzaat an-nithaaq '(pemilik ikat

pinggang), dan juga disebut 'dzaat an-nithaaqain' (pemilik dua ikat

pinggang). Penggunaan kata tunggal dan ganda didasarkan_|ena$a

penjelasan di atas. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, t-liUri lli3

fr-ji,r c,s'*J eJu, ylt?u:-6j?r6lt ,yrc,G'fi loia
membelah ikat pinggangnya dua bagian. Satunya digunakan mengikat

bejana dan satunya lagi digunakan mengikat mulut kantong air. Oleh

karena itulah dia dinamakan 'dzaat an-nithaqain' [pemilik dua ikat

pinggangJ);'

):i ,fr € t6,7 ;:i *i Y ir' ,p i,t*3 4 i,UC (Dia

berkata, "Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar mampir ke goa

di bukit Tsaur".). Menurut Al Waqidi, keduanya keluar dari pintu

kecil di atas rumah Abu Bakar. Al Hakim berkata, "Berita-berita telah

datang secara meyakinkan (mutawatir) bahwa Nabi SAW keluar dari

Makkah pada hari Senin dan masuk Madinah pada hari Senin. Hanya

saja Muhammad bin Musa Al Khawarizmi berkata, 'Beliau SAW

keluar dari Makkah pada hari Kamis'." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

kedua pendapat itu mungkin disatukan, bahwa Nabi SAW keluar dari

Makkah pada hari Kamis dan keluar dari goa pada malam Senin.

Sebab beliau menginap dalam goa selama 3 malam, yaitu malam

Jum'at, malam Sabtu, dan malam Ahad. Kemudian beliau keluar pada

malam Senin.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, qi & q j
o4 $t-p :il $: ,tiJt g<eauanya menaiki hewan hingga datang ke goa,

yaitu Tsaur, lalu keduanya bersembunyi di dalamnya). Musa bin
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Uqbah menyebutkan dari Ibnu Syihab, dia berkata, lre e ,* ";e'e'#'*t'ry Wi'ss.i,ib,ri'{t yil',rr; !' )rtfi,# ,t-e'.t =iA ,ift-i ,lr*r'i 6$ ry;,ioi & ,:*:F l,l, ,ob
e'j 6ti tidur di atas tempat tidur Rasulullah SAW demi

menyembutyikan beliau. Malam itu laum Qrratsy mondar mandir
dan bermusymvarah siapa di antara merelea yang menyerang orang di
atas tempat tidur tenebut dan mengikatnya. Hingga pagi hai
ternyata mereka mendapati Ali- Mereka benanya kepadanya dan Ali
berkata, 'Ahr tidak uhu menahu tentang dirinya'. Alilirnya, mereka

menyadari bahwa beliau telah meloloskan diri dari merela).

Kisah s€rupa dituhukan juga Ibnu Ishaq disertai tambahan, if
otfi CB-:-t l.l;U,-)t'*ii'* t:tl bi ,e.llr &'*-:t'o;1 J-*.
" 

--'r. 
=-'--"t--',,qr;jiJ-.b r;,i lF, "lr-{r yb, e'Cr-{t j .*a ,.#rli

1t;i1i l+, j,*-t-i *'n7;i * r"'p-W'(ribrit
memerintahkan beliau MW agar tidak tidur di atas tempat tidurnya.
Maka beliau MW memangil Ali dan memerintahkannya tidur di atas
tempat t'rduruya dan mengenakan selimutnya berwarna hijau- Ali R.A
meloh*an perintah itu- Kemudian Nabi SAW keluar mendatangi
orangarong itu sambil membmya segenggam pasir. Lalu beliau SAW
menaburkannya di atos kqala-kepala mereka seraya membaca

[surahJ Yaasiin hingafirman-Nya, 'Maka mereka tidak melihat'.)

Imrn Ahmad me,nlrebutkan dari hadits Ibnu Abbas dengan

sanad ymg hosan, te,lrtang finnan Allah dalam surah Al Anfaal [8]
a5at 30, $l$ e- -,rrr'fi-Syl1Oon 

[ingatlahJ ketit@ orang-orang

kafir [QraisyJ memikirkan daya upaya terhadapma). Dia berkata,
ii,' &,f, -o*-; 

9olur,$'*f fi 'nibi;. Jii'i;,rlls A-j c4tc,i
'4 Ft?'ar'.'lc;'6r*fi $.'&brt ;626tth $# ;6j'i-t Y
"j-€,yil'& ri'fu& r*'-ri,u: &'pi* u,,)t
&lt,';;- o;rJ;r'c,rij {itur,f ," -{, * &t *v A, e;i rtU,
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;^k rtr \; V tti, e, gyi)v t j!,gi go &t y ilt ,j* 4t U)#,i"

t jur.i'&b u, ,hdt t-u;1.6)! e:ji ti-itt q]1 $ i6 r-ii '*o ;i rttut

'# t-p 6'i ',Pt'i rlut c,3!a,'# yr| tb rtrj fnurrlfi frt e
Jtli;)r *.*a yr6 ,rb u9!$'St (Suatu malam, orang-orang Quraisy

bermusyawarah di Makkah. Sebagian mereka berkata, 'Apabila tiba

waktu shubuh maka ikatlah dia dengan tali'. Mal<sud mereka adalah

Nabi SAW. Sebagian lagi berkata, 'Bahkan bunuhlah dia'. Ada lagi
yang berkata, 'Bahkan usirlah dia'. Allah memberitahukan hal itu
kepada nabi-Nya. Maka malam itu, Ali M berbaring di atas tempat

tidur Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar hingga sampai ke goa.

Adapun orang-orang musyrik melewati malam sambil mengawasi Ali
RA karena mereka mengira dia adalah Rasulullah SAW. Mereka

menunggu hingga bangun lalu melakukan rencana yang telah

disepakati. Pagi harinya, mereka melihat Ali M. Sungguh Allah telah

menggagalkan makar merekn. Mereka berkata, 'Dimana sahabatmu?'

Ali menjawab, 'Aku tidak tahu'. Mereka pun mengikuti jejalcnya.

Ketika sampai di gunung jejak-jejak tersebut menjadi kabur.

Akhirnya, mereka naik ke gunung dan melewati goa namun di
mulutnya terdapat sarang laba-laba. Mereka berknta, 'Sekiranya dia

masuk ke tempat ini niscaya tidak ada sarang laba-laba'. Beliau

tinggal dalam goa itu selama tiga malam).

Musa bin Uqbah menuturkan kisah serupa dari Az-Zuhri, dia

berkata, "Rasulullah SAW tinggal sesudah haji; sisa bulan Zhulhijjah,

Muharram, dan Shafar. Kemudian kaum musyrik Quraisy
berkumpul... dia menyebutkan hadits dan di dalamnya... Ali
berbaring di atas tempat tidur Nabi SAW untuk menyembunyikan

beliau SAW. Sementara orang-orang Quraisy mondar mandir sambil

mencari kesepakatan tentang siapa yang akan menyerang orang di atas

tempat tidur lalu mengikatnya. Ketika hari telah pagi, ternyata mereka

mendapati Ali." Pada bagian akhir riwayat ini dikatakan, "Mereka

keluar berpencar ke segala arah untuk mencari beliau."
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Dalam Musnad Abu Bakar Ash-Shiddiq, karya Abu Bakr bin Ali
Al Marwazi (guru Imam An-Nasa'i), dari riwayat mursal Al Hasan

tentang kisah sarang laba-laba" sama seperti riwayat di atas.

Al Waqidi menyebutkan; Kaum Quraisy mengirim dua qa'd
(ahli tentang garis-garis kaki) untuk menelusuri jejak keduanya. Salah

satunya adalah Kurz bin Alqamatr. Lalu Kurz bin Alqamah melihat
sarang laba-laba di pintu goa. Dia berkata, "Sampai di sini jejaknya

hilang." Al Waqidi tidak menyebutkan qa'{ yang satunya, namun ia

disebutkan Abu Nu'aim dalam kitabnya Ad-Dala'rl dari hadits Zaid
bin Arqam dan selainnya, batrwa ia adalah Suraqah bin Ju'syum.

Kisah Suraqah akan disebutkan juga pada bab ini. Sementara pada bab

"Keutamaan Abu Bakar' telatr disebutkan hadits Anas dari Abu
Bakar.

JLI t j (Tiga malam). Dalam riwayat Urwah bh Az-Zubair,

,4 (Dua malan). Barangkali dia tidak menghitung malam yang

pertama. Ahmad dan Al Hakim menukil dari riwayat Thalhah An-
Nadhri, dia berkat4 6 €i" srb't 4 ,'Pj Y r' ,p lt J?i ltt
-itr'; r\?Li ti t 6|-i:p \ yr A- f (Rasutuuah sAW

bersabda, 'Alat tinggal bersama sahabatlru -yolori Abu Bakar-
dalam goa selama belasan hari. Kami tidak memiliki makanan,

kecuali buah barir). " Al Hakim berkata, "Maknanya, kami
bersembunyi dari kaum musyrikin, di dalam goa dan diperjalanan

selama belasan hari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Imam Ahmad tidak
menyebutkan 'goa'. Ini adalatr tambahan dalam riwayat dari sebagian

periwayatnya. Tidak tepat pula dikaitkan dengan peristiwa hijrah.
Karena dalam krtab Ash-Shahih disebutkan bahwa Amir bin Fuhairah

mendatangi keduanya dalam goa unfuk memberikan susu. Lalu
ditengah perjalanan keduanya bertemu penggembala (yang

memberikan susu) seperti yang disebutkan dalam hadits Al Bara'
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dalam bab ini. Begitu pula ketika singgah di kemah Ummu Ma'bad

dan lain-lain. Nampaknyuyangdimaksud adalah kisah lain.

Dalam kitab Dala'il An-Nubuwwah karya Al Baihaqi, dinukil

dari riwayat mursal Muhammad bin Sirin, )lt J?t €'&t 4 F.. St 01

,:Jui'i1ui ,ba y ,4z3.ti i-ri- d. ,s.*-.li lrrjr Ji*,t * int ,u
o1'*tip os ! i,lut ;*61 n*1t *jt 9\b ,'l,ib n*v'-tur !\i
yt'J'*, U;*k,i6 ruir d Wt t[i Jdurl&. ai,i &i ,jd V)i',F

ef ;-16,.;r-iir U vp,t ,f (Sesungguhnya suatu malam Abu Bakar

berangkat bersama Rasulullah SAW ke gua. Terkadang Abu Bakar

berjalan di depan beliau SAW dan terkadang iuga dibelakangnya.

Nabi SAII/ bertanya perihal itu maka beliau berkata, 'Aku ingat orang

yang menyusul maka alat jalan di belakang. Kemudian aku ingat

orang yang mengintai maka aku berjalan di depanmu. Beliau SAll
bertanya, 'Jika terjadi sesuatu, apakah engkau lebih suka terbunuh

demi aku?' Beliau berkata, 'Benar, demi Dzat yang mengutusmu

dengan kebenaran'. Ketika keduanya sampai di goa beliau berkata,

'Tetaplah di tempatmu wahai Rasulullah, hingga aku membersihkan

goa untulcmu'. Lglu beliau pun membersihknnnya).

Abu Qasim Al Baghawi menyebutkan dari mursal Ibnu Abi
Mulaikah seperti itu. Kemudian Ibnu Hisyam menyebutkan dalam

tambahannya dari Al Hasan Al Bashri, dengan metode balagh

(penyampaian), serupa dengan itu.

f.*r1I1' + (Abduttah bin Abu Bakar). Dalam salah satu

naskah disebutkan, "Abduratrman", tetapi ini tidak benar.

1 (Tangkas). Maksudnya, orang yang tangkas dan lihai.

Dikatakan, "tsaqiftu asy-Syai'a", artinya aku meluruskan sesuatu

yang bengkok.

iil (Cerdas). Yakni sangat cepat pemahamannya.
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c-i.tS &r,fP'{'$ (Pagi hari dia bersama Quraisy di

Makkah seperti orang bermalam [di MakkahJ). Orang yang tidak

mengetahui hakikat persoalannya akan beranggapan demikian, karena

ia datang di saat keadaan masih gelap.

a*t tsrlr-(,i- (Membahayakan keduanya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, -)$'&)- 
artinya menimbulkan perkara yang

tidak disukai keduanya. Ia berasal dari kata al kaid (tipu daya).

?R U yrb llmir bin Fuhairaft). Dia sudah disebutkan pada bab

"Membeli dari Orang-orang Musyrik" pada pembahasan tentang jual-

beli. Musa bin Uqbah menyebutkan dari Ibnu Syihab, bahwa Abu

Bakar membelinya dari Thufail bin Sakhbarah, lalu dia masuk Islam,

maka Abu Bakar memerdekakannya.

"+ (Pinjaman). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang hibah. Kata ini digunakan juga untuk semua kambing. Musa

bin Uqbah menukil dari Ibnu Syihab, batrwa kambing-kambing

tersebut adalah milik Abu Bakar. Maka Amir bin Fuhairah membawa

kambing-kambing itu ke tempat keduanya untuk diperah air susunya.

Kemudian pagi harinya dilepaskan dan berkumpul di tempat

penggembalaan biasanya sehingga tidak ada orang yang curiga.

t;$-e)t (Susu jernih bagi keduanya). Yakri air susu yang

diletakkan padanya batu panas, baik karena terjemur matahari atau

dibakar api, untuk mengeluarkan lemak susu.

fG 1|1" up 1ntugga Amir menghalaunya). Kata yan'iq

artinya berteriak menghalau kambing. An-Na'iiq adalah suara

penggembala apabila menghalau kambingnya. Dalam riwayat Abu

Dzar disebutkan, 1r',1- u-i; (Hingga dia menghalau untuk

keduanya), yakni dia memperdengarkan suaranya ketika menghalau

kambingnya. Ibnu A'idz menukil dari hadits Ibnu Abbas, sehubungan

dengan kisah ini, 't+-:dt t>;_ti! 4r1t lgi e 4 ,* i'tb LF-"i
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d-'. (Kemudian Amir bin Fuhairah melepas kambingnya dan pagi hari

sudah berada di tempat penggembalaan umu,m, sehingga tidak ada

orang yang curiga). Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Ibnu Syihab,

l>l-..-li 
'# 6'i 91 

'Ab i,A') (Amir seorang yang jujur dan dapat

dipercaya serta baik Islamnya).

ii-t-O n * ,f.q (Dari bani Abdi bin Adi). Yakni Ibnu Ad-Dil

bin Bakr bin Abdi Manat bin Kinanah. Sebagian mengatakan dia

berasal dari bani Adi bin Amr bin Khuza'ah. Dalam Sirah Ibnu Ishaq

Tahdzib Ibnu Hisyam, disebutkan bahwa namanya adalah Abdullah

bin Arqad. Sementara dalam riwayat Al Umawi dari Ibnu Ishaq

dikatakan Ibnu Ariqad. Demikian juga dinukil Al Umawi dalam

pembahasan tentang peperangan dengan sanad yang mursal pada

selain kisah ini. Dia berkata, "Dia adalah penunjuk bagi Rasulullah

SAW ke Madinah ketika hijrah." Musa bin Uqbah menyebutnya

'Uraiqith', dan inilah yang lebih masyhur. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad,

"Abdullah bin Uraiqith". Namun, dari Malik dikatakan namanya

adalah Raqith. Keterangan ini dinukil Ibnu At-Tin dan terdapat dalam

Al Utbiyah.

!-,$url*j' 'o-;fl! (Al Khirrit adalah yang mahir dalam

memberi petunjuk). Bagian ini adalah perkataan periwayat 
-yakniAz-Zuhi- yang disisipkan dalam hadits, sebagaimana dijelaskan

Ibnu Sa'ad. Lafazh itu lidak tercantum dalam riwayat Al Umawi dari

Ibnu Ishaq. Ibnu Sa'ad berkata, "Al Ashma'i berkata, 'Hanya saja

dinamakan khiruit, karena ia memberi petunjuk seperti khart (lubang)

jarum." Tapi menurut ulama selainnya, dinamakan demikian karena

dia menunjuki akhraat gurun sahara, yakni jalan-jalannya yang

tersembunyi.
,oU)rj;& si (Telah mencelupkan persekutuan). Maksudnya, ia

adalah ,.turr'r. Biasanya, jika mereka bersumpah untuk menjadi

sekutu, maka masing-masing mencelupkan tangan mereka dalam

darah, atau cairan tertentu, sebagai penguat sumpahnya.
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,r#'# Aap-rr. AL€a pia mendatangi keduanya dengan

membawa hewan tunggangan keduanya pada shubuh ketiga).]

Muslim bin Uqbah menambahkan dari Ibnu Syihab, "Hingga ketika

suara-suara tentang keduanya telah reda, sahabat keduanya datang

dengan unta keduanya, maka keduanya pun berangkat, dan bersama

keduanya Amir bin Fuhairatr, untuk melayani dan menolong

keduanya, Abu bakar memboncengnya dan terkadang saling

bergantian, tak ada pada keduanya selain unta itu.

tt:nl, A-* ff..t;6 lOia membawa keduanya menempuh jalan

pesisir).Dalam riwayat Musabin Uqbatr disebutkan, k'&i 9t:E0
,ift 7ro ," 6.+r:ei"; ,o6..3'q,Pi ,yu'ryjq ,t- 9rA i
(Dia membawa keduanya melewati bagian bawah Makkah, kemudian

terus berjalan hingga mencapai pantai, di bagian bawah Usfan, dari

situ dia membawa keduanya hingga melintang di jalan yang umum)'

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin la'far

bin Az-zabair menceritakan kepadaku, dari urwah, dari Aisyah,

serupa dengan itu, dan redaksinya lebih lengkap, dan sanad-nya

shahih. Az-Z:uibair bin Bakkar meriwayatkan dalam kitab Akhbar Al

Madinah, keterangan tempat yang dilalui satu persatu sampai ke

Quba'. Demikian juga Ibnu A'idz dari hadits Ibnu Abbas. Pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian, bab "Keutamaan Abu

Bakar" disebutkan hal-hal yang mereka temui saat keluar dari goa, di

antaranya bertemu penggembala karrbing dan keduanya meminum air

susu dari kambing yang dige,lnbalakan.

e.t ,1s- F.,ij' ,rvf. u,'..1,b c?i:,7V #r iu

r-;-4t,-,* ir;;(i6"oi -# i *y', it- *i

' Kalimat 'mendatangi keduanya' tidak tercantum dalam redaksi hadits yang

disebutkan pada bab di atas.
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.^r\
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a-)9 dl)l -l-, aJJl-()

.,:Jr t*??s ;* *',p *i
3g(6.Ibnu Syihab U..tutu, Abdurrahm 

^rOrrOOrrO 
Al Mudliji

-dia adalah putra saudara laki-laki Suraqah bin Malik bin Ju'syum-
bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, dia mendengar Suraqah bin

Ju'sy,um berkata, "IJtusan-utusan kafir Quraisy datang kepada kami,

mereka menyiapkan bagi Rasulullah SAW dan Abu Bakar diyat setiap
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salah seorang mereka, untuk siapa yang membunuh atau menangkap

keduanya. Ketika aku sedang duduk di salatr satu majlis kaumku bani

Mudlij, tiba-tiba seorang laki-laki dari mereka datang hingga berdiri di

hadapan kami, dan saat itu kami sedang duduk. Dia berkata, 'Wahai

Suraqah, tadi aku baru saja melihat sosok-sosok manusia di pantai,

aku kira dia adalah Muhammad dan sahabat-sahabatnya'." Suraqah

berkata, eer{ku pun mangetahui batrwa itu adala}r mereka. Aku berkata

kepadanya, 'sesungguhnya itu bukan mereka. Akan tetapi engkau

melihat fulan dan fulan. Mereka berangkat dengan pandangan kami'.

Kemudian aku tetap berada di tempat itu beberapa saat. Setelah itu

aku berdiri dan masuk (rumah) lalu memerintatrkan perempuan budak

milikku agar mengeluarkan kudaku -ia 
berada di balik bukit kecil-

dan menahannya untukku. Aku mengarrrbil tombakku lalu keluar dari

belakang rumahku. Aku menggaris dengan matanya ke bumi dan

merendahkan bagian tingginya. Hingga aku datang ke tempat kudaku

dan menungangtnya. Aku memacunya dengan cepat dan kuda itu
membawaku berjalan dengan segera. Tiba-tiba kudaku tergelincir dan

aku terjatuh darinya. Aku berdiri dan berusatra mencabut tempat anak

panatrku lalu mengeluarkan anak panah undian. Aku mengundi

dengan anak panah itu; apakatr aku akan menimpakan mudharat

kepada mereka atau tidak? Ternyata keluar apa yang tidak aku

harapkan. Aku menunggangi kudaku --dan mengingkari hasil

undian- dan ia membawaku dengan segera. Ketika aku mendengar

bacaan Rasulullah SAW yang tidak menoleh, sementara Abu Bakar

banyak menoleh, tiba-tiba kaki kudaku tertanam ke tanah hingga

mencapai kedua lututnya, dan aku pun terjatuh darinya. Kemudian aku

mengusir kudaku, maka ia bangkit dan hampir tidak mitmpu

mengeluarkan kakinya. Ketika telah lurus berdiri, temyata bekas

kedua kaki depannya menjadi utsan (gumpalan) yang menjulang ke

langit seperti asap tebal. Aku kembali mengundi dengan anak panah

dan keluar yang aku tidak harapkan. Aku berseru pada mereka dengan

keamanan. Mereka pun berhenti dan aku menaiki kudaku hingga

datang pada mereka. Ketika aku mengalami kejadian itu, yakni

terhalang untuk mencederai mereka, maka terbetik dalam hatiku,
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bahwa umsan Rasulullah SAW akan menang. Aku berkata kepada

beliau SAW, 'sesungguhnya kaummu telah menetapkan bayaran

padamu'. Aku pun mengabarkan pada mereka tentang apa yang

diinginkan orang-orang pada mereka. Aku menawarkan pada mereka

bekal dan perlengkapan. Namun, keduanya tidak mengambilnya

sedikitpun. Keduanya tidak meminta kepadaku kecuali beliau SAW

mengatakan, 'sembunyikan keberadaan kami'. Aku meminta

kepadanya agar menulis jaminan keamanan untukku. Maka beliau

memerintahkan Amir bin Fuhairah agar menulis di selembar kulit.

Kemudian Rasulullah SAW pun berlalu."

Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan

padaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bertemu Az-Zttbatt dalam

rombongan kaum muslimin dalam rangka dagang, dan sedang balik

dari Syam. Az-Zubat memakaikan kepada Rasulullah SAW dan Abu

Bakar pakaian putih. Kaum muslimin di Madinah mendengar berita

keluarnya Rasulullah SAW dari Makkah. Mereka pun berangkat

setiap pagi ke Harrah (tempat berbatu hitam) dan menunggu beliau

SAW. Hingga mereka dikembalikan oleh sengatan panas disiang hari.

Pada suatu hari mereka kembali setelah menunggu demikian lama.

Ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, secara kebetulan

seorang Yahudi naik ke salah satu bukit kecil untuk melihat sesuatu

yang menjadi kepentingannya. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah SAW

dan sahabat-sahabatnya tampak samar-samar dan terkadang terhalang

fatamorgana. Yahudi itu tidak mampu menahan dirinya hingga

berseru dengan lantang, 'Wahai sekalian Arab, ini keberuntunganmu

kamu yang sedang kamu tunggu-tunggu'. Kaum muslimin bergegas

mengambil senjata lalu menemui Rasulullah SAW di balik Harrah.

Beliau SAW membawa mereka berbelok ke arah kanan hingga

singgah di bani Amr bin Auf. Kejadian itu berlangsung hari Senin

bulan Rabi'ul Awal. Abu Bakar berdiri untuk manusia dan Rasulullah

sAw duduk berdiam diri. Mulailah mereka yang datang dari kalangan

Anshar-yang belum pernah melihat Rasulullah SAW -memberi

selamat kepada Abu Bakar. Hingga Rasulullah SAW terkena matahari
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dan Abu Bakar datang menaungi dengan selendangnya. Maka saat

itulah orang-orang mengetahui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW
tinggal di bani Amr bin Auf beberapa malam. Beliau membangun
masjid yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah SAW shalat
padanya kemudian menaiki untanya dan orang-orang pun berjalan
bersamanya. Akhirnya unta itu berlutut di sisi masjid Rasul SAW di
Madinah. Pada saat itu, tempat tersebut digunakan shalat oleh
beberapa laki-laki kaum muslimin. Ia adalah tempat pengayakan

kurma milik Suhail dan Sahl, dua anak yatim yang dipelihara oleh
Saad bin Zurarah. Rasulullah SAW bersabda ketika untanya berlutut
di tempat ittt, 'Insya Alloh, ini adalah tempat tinggal'. Kemudian
Rasulullah SAW memanggil kedua anak itu dan menawar tempat
pengayakan kurma untuk dijadikan masjid. Keduanya berkata, 'Tidak,
bahkan kami menghibahkannya untukmu, wahai Rasulullah'. Namun
Rasulullah SAW enggan menerimanya dari mereka sebagai hibah,
hingga beliau SAW membeli dari keduanya. Kemudian beliau SAW
membangun padanya masjid. Mulailah Rasulullah SAW mengangkut
batu bata bersama mereka seraya mengucapkan -di saat beliau
mengangkut batu-:

Inilah bawaan bukan bawaan Khaibar.

Ini lebih baik bagi Rabb kita dan lebih suci.

Beliau SAW mengucapkan juga:

Ya Allah, sungguh ganjaran adalah ganjaran akhirat.

Rahmatiloh kaum Anshar dan Muhajirin.

Beliau membuat perumpamaan dengan syair seorang laki-laki
dari kaum muslimin yang tidak dia sebutkan namanya kepadaku."

Ibnu Syihab berkata, "Tidak ada yang sampai kepada kami

-dalam 
hadits-hadits- bahwa Rasulullah SAW membuat permisalan

dengan bait secara sempurna selain bait-bait ini."
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. dttJl

3907. Dari Asma' RA, "Aku membuat bekal safar untuk Nabi

SAW dan Abu Bakar ketika keduanya hendak ke Madinah. Aku
berkata kepada bapakku, 'Aku tidak menemukan sesuatu untuk

mengikatnya selain kain pengikat pinggangku'. Dia berkata,

'Hendaklah engkau membelahnya'. Aku melakukan hal itu, sehingga

aku disebut dzaat an-nithaqain (pemilik dua pengikat pinggang)."

Ibnu Abbas berkata, "Asma' adalah Dzat An-Nithaq."

tJt|):ti rX :'Jti )e\t nrirlr'u; :Jtt Jt;\,J-ri f
G:r-i

3908. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA
berkata, "Ketika Nabi SAW berangkat ke Madinah, beliau diikuti
Suraqah bin Malik bin Ju'syrm. Nabi SAW mendoakan kecelakaan

atasnya sehingga kaki kudanya masuk ke tanah. Dia berkata,

'Berdoalah kepada Allah untukku dan aku tidak akan

membahayakanmu'. Nabi SAW mendoakan untuknya." Dia berkata,

"Rasulullah SAW merasa haus dan melewati penggembala. Abu

,..*.t
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Bakar berkata, 'Aku mengambil gelas, lalu memerah sedikit susu.

Beliau pun minum hingga aku ridha'."

Kedua Belas, hadits Suraqah bin Malik bin Ju'syum, tentang

kisah dia mengejar Rasulullah SAW, ketika hijrah ke Madinah.

yfli' i6 (Ibnu Syihab berkata). Sanad riwayat ini masih

berkaitan dengan sanad hadits Aisyah sebelumnya. Riwayat ini

disebutkan secara tersendiri oleh Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'il dan

sebelumnya Al Hakim di kitab Al lklil, dari Ibnu Ishaq, Muhammad

bin Muslim 
-yakni 

Ibnu Syihab- menceritakan kepadaku... seperti

di atas. Demikian juga Al Ismaili mengutipnya secara tersendiri, dari

Ma'mar dan Al Mu'afi di Al Jalis. dari Shalih bin Kaisan, keduanya

dari Az-Zuhi (Ibnu Syihab).

u+:Jr @l Mudlijr). Dari bani Mudlij bin Murratr bin Abdi

Manat bin Kinanah. Abdurratrman bin Malik ini adalah nulma kakek

Malik bin Ju'syum. Bapaknya --dalam riwayat ini- dinisbatkan

kepada kakeknya seperti yang akan kami jelaskan ketika

membicarakan Suraqah. Bapaknya Suraqah adalah Malik bin

Ju's1rum, sempat bertemu Nabi SAW. Namun, aku tidak melihat

seseorang menyebutnya di kalangan sahabat. Bahkan Ibnu Hibban

menggolongkannya sebagai tabi'in. Beliau dan saudaranya Suraqah

serta anaknya Abdunatrman tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini.

# .e.ut:"r-l t'i U.t (Anak saudara taki-laki Suraqah bin

Ju'syum). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkaan, 4)6 /.6t? €i i.t

# ,t' @natc saudara laki-laki Suraqah bin Malik bin Ju'swm\

Kemudian dia berkata, "sesungguhnya dia mendengar Suraqah bin

Ju's1rum." Namun, versi pertama yang menjadi pedoman. Jika

disebutkan dalam riwayat 'suraqah bin Ju'syum' berarti dinisbatkan

kepada kakeknya. Akan disebutkan tak lama lagi dalam hadits Al
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Bara' akan disebutkan bahwa dia adalah Suraqah bin Malik bin
Ju'syum. Riwayat Al Bara' ini tidak mengalami perbedaan versi.

Ju'syrm adalah Ibnu Malik bin Amr. Nama panggilan Suraqah adalah
Abu Sufyan. Dia menetap di Qadid dan hidup hingga masa khilafah
Utsman.

t, ,

L-?\ Jt {, (Diyat setiap salah seorang). Maksudnya, bayaran

tersebut senilai iiyat (denda karena membunuh) setiap salah satu

daripada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, yaitu sebanyak 100 ekor
unta. Hal ini dinyatakan secara transparan oleh Musa bin Uqbah dan

Shalih bin Kaisan, dalam riwayat keduanya dair Az-Zuhi.

Dalam hadits Asma' binti Abu Bakar yang dikutip Ath-
Thabarani, 

1=o 
n' ,k orit €t'ki ,u,pU". e6,:r:^ii't ",Fj *?3

n',p lt J'il: I e!' frt J1pt,_?k )? efib3,!u {\ p3
,i)€ ,Jui -yt:i o€j .6ti ylt tihol ,ar J?jU,.Sj.ij6 p3 *
ir' ,op 'Ct )A ,sar ra.t; J:;- ;u'')t 'it ';^t ,t4,r+i s'f,;'akrl; o1

u-; Si J $t; og 'j *r f (Orang-orang euraisy keluar ketika

kehilangan keduanya, untuk mencari mereka berdua, mereka
menetapkan bagi [yang membunuh atau menanskap| Nabi SAW
sebanyak 100 ekor unta. Mereka berkeliling di gunung-gunung
Makkah hingga sampai ke bukit tempat Rasulullah SAW berada. Abu
Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini melihat
kita' -orang itu sedang menghadap kepada mereka- Nabi bersabda,
'Tidak, sesungguhnya malaikat menutupi kita dengan sayap-
sayapnya'. Laki-laki tersebut duduk kencing menghadap ke arah goa.

Nabi SAW bersabda, 'Sekiranya dia melihat kita niscaya tidak
melakukan perbuatan ini' .).

tal Uf: (Aku melihat tadi).yakni pada saat ini.

i:rii (Sosok-sosok manusia). Dalam riwayat Musa bin Uqbah

dan Ibnu Ishaq disebutkan, i;1;Jtt fi-l;i'r{b, ;irlt$&',*lr;ul
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(Sungguh aku telah melihat tiga orang menunggang kendaraan,

sungguh aku mengira itu adalah Muhammad dan sahabat-

sahabatnya). Serupa dengannya dinukil dalam riwayat Shalih bin

Kaisan.

+\r riiir ,.lii rr)d U-t] (Engkau melihat fulan dan fulan.

Merelro pergt dengan pandangan kami). Maksudnya, kami melihat

sendiri mereka pergi untuk mencari hewan mereka yang hilang.

Dalam riwayat Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq disebutkan, olt'c.riii6

'*i;i,'Ji ,jLi ,i4 iabtfr-:ri t;i.e6t,'cji't.ir3, yt Un
memberi isyarat kepadanya agar diam. Lalu alu berkata,

'Sesungguhnya mereka adalah bani fulan mencari haoan mereka

yang hilang'. Orang itu berlcnta, 'Barangkali', dan sesudah itu diam).

Serupa dengannya disebutkan juga dalam riwayat Ma'mar. Dalam

hadits Asma' disebutkan , ?:it + {eu. * )qt;C$1:irj"'Jui
(Suraqah berlrata, 'Sesungguhnya keduanya adalah dua penunggang

yang lrami utus untuk menyusul orang-orang itu' .).

$-tG 'oA.i (Aku memerintahlran perempuan budak mililku).

Saya tidak mendapat keterangan tentang namanya. Dalam riwayat

Musa bin Uqbatr dan Shalih bin Kaisan disebutkan , J'& e.4c.f;ft
grrijr f Ut" memerintahtran fudalu agar diikat di lubuk lembah).

Lalu ditambahkan, ,:*t | ,:rii *!, e* ,Wru;iilti }ts o:i;it
ziS iJt 1;U ;iii ';ti ;'ti'C? 5 6"*udian alat mengambil anak panah

dan melahtkan undian dengannya. Maka keluar yang alcu tidak sukai

namun tidak berbahaya. Aku berharap dapat mengembaliknn beliau

dan mengambil 100 ekor unta).

,ri'*het (Aku menggaris dengan matanya). Maksudnya, aku

menempelkan bagian bawahnya ke tanah, yaitu mata tombak yang

terbuat dari besi. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ar 'rJLn

(Aku menggaris dengannya). Musa bin Uqbah, Shalih Al Kaisan, dan
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Ibnu Ishaq menambatrkun, 'giillt j ,,1;; 
"t 

qL?it 9''/.+.'o';6

,t! t+ (Alat memerintahkan senjatalu fagar disiaplranJ. Lalu alar

keluar dari belakang kamarlru. Kemudian aht berangkat sambil

memakai baju besilat).

;:,SAi (Dan alu merendahkan). Yalari dia memegang tombak

itu dengan tangannya dan menarik mata tombaknya ke tanatr sehingga

membuat garis agar kilatannya tidak terlihat oleh mereka yang jauh

darinya. Dia tidak suka bila diikuti seseorang dan bersekutu

dengannya dalam mendapatkan hadiah sayembara. Ibnu Abi Syaibah

menukil dari Al Hasan, dari Suraqah , ,f /-i1 ie; g.lr 7i'C+t
t€ :dt 13i 1l*" p"n menarik tombak karena khawatir para pemilik

air bersekutu dengannya dalam hadiah itu).

grl? (Membawalar dengan segera). Kata' at-taqriib' artinya

berjalan tanpa berlari namun lebih cepat dari jalan biasa. Menurut

sebagian, maknanya adalatr kuda mengangkat kedua kaki depannya

secara bersamaan, lalu meletald<annya secara bersamaan pula.

ril'i|,j; ti ';i.6,ir;tr +'*:;t, '-6 g*"
mengeluarkan darinya anak panah undian dan mengundi dengannya;

apakah aku akan membahayalmn mereka ataukah tidak). Kata azlam

artinya anak panah yang tidak ada bulu maupun matanya. Penjelasan

masalatr ini akan disebutkan pada tafsir surah Al Maa'idah.

I;t €lt tfr (Keluar anak panah yang tidak alat harapknn).

Yakni yang bertuliskan; Engkau tidak bisa membatrayakan mereka.

Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Al Ismaili, Musa bin Uqbatr, dan

Ibnu Ishaq, disertai tambahan, yi:jgr li}O;iii'ot ;:t;'**2 pltu

berharap bisa mengembaliknnnya dan mengambil 100 ekor unta).

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu A'idz disebutkan, '# )i
161q o.r 6 rrrj 'itli ,ulr f.( ,S*i n ,l-Sat t ,tb jvtr T.i ili ,iir,,
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"n-$ tii ," W d,W.\) lt3' e (Suraqah menunggang [kudanya].

Ketika dia melihat jejak-jejak bukan di ialan umltm, maka dia

mengingkari hal itu dan berkata, 'Demi Allah, ini bukan jejak unta

Syam dan bukan pula Tihamah'. Aku mengikutinya hingga menyusul

mereka).
t..1a.tj"-l t5! .f, (Hingga ketika aku mendengar). Dalam hadits Al

Bara' dari Abu Bakar, yang akan disebutkan sesudah riwayat ini, 6ii
;*'''-': lo n' ,V'r;t * (Nati SAll berdoa atasnya). Pada riwayat

Abu Khalifah dalam hadits Al Bara' yang diriwayatkan Al Ismaili

disebutkan ,'+ +Yt ldr; ,i,;; (Maka beliau berdoa,'Ya Allah,

lindungi kami darinya dengan apa yang Engkau kehendaki'.). Dalam

hadits Ibnu Abbas disebutkan hal serupa. Demikian juga dalam

riwayat Al Hasan dari Suraqah. Sementara dalam hadits Anas 
-yakni

hadits ke-18 pada bab ini- disebutkan, Fi *ht 1* ,]r'*;iU
rt.i t,..1to.o 6t" ' "L'j'e'P &'rcr"n$)r :)tis (Nabi SAW menoleh dan berdoa, 'Ya Allah,

jatuhkan dia. Maka dia pun dijatuhlan oleh kudanya'.).

l:it '., (Tertanam). Yakni terbenam ke dalam tanah. Dalam

hadits Asma. binti Abu Bakar disebutkan, q":e,'*ii (Kuda itu

terjatuh dan hidungnya menyentuh tanah).

,P;t Eii. ;, (Hingga mencapai kedua lutut). Dalam riwayat

Al Bara, disebutkan, t4*i. o.,J1i'Jrt a'c.:,Srf1i (Kudanya terbenam

dengannya hingga perutnya). Dalam riwayat Abu Khalifah

disebutkan,V Jl.,i\i e(Ke dalam tanah hingga perutnya).

,c, t o, ,'t4:3. o)'Ftt (Alcu tersungkur darinya). Dalam riwayat Abu

Khalifah disebutkan, #|rij (At* melompat darinya).Ibnu Ishaq

menambahk *, €t-'*?i |i t'.ii 6 ,":.J$ (Aku berkata, 'Apa ini?'

Kemudian aku mengeluarkan anak panah undianku...). seperti di atas.
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13 ii, :t"rl:i ,Vf.: f (Kemuaan aku mengusirnya. Kuda itu

bangkit dan hampir-hampir tidak mampu). Dalam hadits Anas

disebutkan ) 'n;:aS iiri 'nj 6emudUn lada itu bediri sambil

meringkik).

'oLiL ()tsan). Maksudnya adalah asap tebal. Ma'mar berkata,

"Aku berkata kepada Abu Amr bin Al Ala', 'Apakah itu Utsan?'Dia
menjawab, 'Asap yang tidak disertai api'." Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, ,4 (Debu).Akan tetapi porafsiran p€rtama

lebih masyhur- Abu Ubaid menyebutkan dalam kitabnya Al Gharib,
"Sesungguhnya )rdrlg dimaksud Utsan adalatr debu itu sendiri. Dia
menyerupakan debu di kaki-kaki kuda seperti asap." Sernentara dalam

riwayat Musa bin Uqbatr dan Al Ismaili disebutkan , ',+'ouli t|lri
,t$it (Ia diilruti asap seperti debu). Lalu ditambahkan, A-q'8l''*
(Afu pun mengetahui bohwa dia dihalangi dariku).

lut Hi6 (Aht menyent mereka dengan keamanan). Dalam

riwayat Khalifatr disebutkan, b( ir t i-i,:u;ti,6 tJ6il A; s-',r* $

ntit'u'#';hb\ iri ,y,ri \ r#(Atu retah mengetahui wahai

Muhammad, ini adalah perbuatanmu, doakan kcpada Allah untuk
menyelamatkanlru dari kondisifu ini, demi Allah, aht akan
membutalcan untulonu siapa yang dibelakangku), $<rf onmg-orang
yang mengejar beliau SAW.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, .rlti 'i.'nr)d ,i7t U-ir:i

l,-rlt';;,;'e!t-r, ;ry )'rj,;i.sr Op,,*.i+ i. {,t*u
berseru kepada orang-orang, 'Alru Suraqah bin Malik bin Ju's)rum,

tunggulah alat untuk berbicara dengan lalian. Demi Allah, atru tidak
akan menimpakan pada kalian dan tak ada pula yang mmimpa lealian

dariku sesuatu yang knlian tidak sukni'.). Hal serupa terdapat juga

I Dalam naskah lain disebutkan, "Dalam hadits Asma'. . ."
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dalam hadits Ibnu Abbas disertai tambahan, 4t ;A * eU I Sft

& e\t;, grrrvi, ,,r,';).fi j *'6'g ,*'rat|F €.,\i | (Aku akan

ntemberi manfaat bagi kamu dan tidak ntembahayakan. Sungguh aht
tidak tahu barangkali pemukiman itu -yalcni kaumnya- terkejut
karena keberangkatanku. Namun, aku akan kembali dan

ntemulangkan mereka agar tidak menyusul kalian).

-ttt )i:';i'*b?Li'& nat'":'*"t) 6,t4 f * e, €::
'l;'j a)b i)r ;* gerUetik dalam hatiku ketika aku terhalang dari

mereka bahwa urusan Rasululloh SAW akan menang). Dalam riwayat
Ibnu Ishaq disebutkan, u:- ai Lt 'uJ lsesrngguhnya clia telah

dihalangi dariku).

'6, 
"ru:t 

ii-16')Vi'€;i3 (Dan aku mengabarkan kepada

mereka berita yang diinginkan orang-orang dengan mereka). Yakni
karena sangat menginginkan kemenangan mereka, dan mengeluarkan
harta bagi yang menyusul dan mendapati mereka. Dalam hadits Ibnu
Abbas disebutkan , t)-i'e '& ;:1j ,na-* *\ lii'ij I bi piir;1
J8 (Oan berjanji kepada mereka untuk tidak memerangi mereka, dan

tidak mengabarkan tentang mereka, serta menyembunyikan tentang
konsisi mereka selama tiga hari).

Lt ':jts it'Jt '#'*'yt (Aku menawarkan bekal clan

perlengkapan kepada mereka). Dalam riwayat mursal Umair bin
Ishaq yang dikutip Ibnu Abi Syaibah disebutkan , ,/IgU 'j,t 

'j',"<t
|!J,i 46 +V I ,f6i ..rli-.ir1 :tlt lOta menahan dirinya kemudian

berkata, 'Marilah dan ambil bekal serta bawaanku'. Keduanya
berkata, 'Kami tidak membutuhkannya'.). Dalam hadits Ibnu Abbas

disebutkan bahwa Suraqah berkata kepada mereka, '€t! db *) oll

€t:jt jt'aru,i girs u W tltil ilsr 4 t*,t (Sesungguhnya untaku
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ada di jalur kalian, perahlah air susunya, dan ambil anak panah dari
kantong panahku sebagai tanda terhadap penggembala).

ia

;tji! (Namun keduanya tidak mengambilnya sedikitpun).

Yakni rnereka tidak mengurangi sedikitpun apa yang ada padaku.

Dalam riwayat Abu Khalifah disebutkan, 'Afiti ,14, tt&, :en gf :yj
* j uJt Aq6 1'.J i,li,:&46 W'thi rk l tk :*et r+).,)" p
'i ul;1 ,'\,|.(Ini kantong anak panahku, ambillah satu anak panah

darinya, karena engkau akan melewati unta dan kambingku di tempat

ini dan ini, ambillah darinya apa ya,ng engkau butuhl<an." Beliau

bersabda, "Kami tidak butuh kepada untamu". Lalu beliau berdoa

untuk Suraqah).

& *i (Sembunyikanlah kami). Riwayat ini tidak menyebutkan

jawaban Suraqah atas permintaan Rasulullah SAW. Sementara dalam

riwayat Al Bara' disebutkan, l-i ,'i J'6 it r1;irlti 1 
'Jrei ,Wi'i oi

;3i lf fr-ti ,ilJ-,fi ,Q; a'r$S g"tiou SAW mendoakan Suraqah dan

dia pun selamat. Maka tidaklah dia bertemu seseorang melainkan

berkata, 'Aku telah mencukupi kamu dari apa yang ada ditempat ini'.
Maka tidaklah beliau bertemu seseorang melainkan

mengembalikannya).

-! e,; (Dia menepati fianjinyal kepada kami). Dalam hadits

Anas disebutkan, '6'; f af& ',"li,,Sui {-6riy i' 'sit;-itit
iri;i ;*t . o n' e i, J?j ,p tt;arq srlit J\ilA :J6' ,u j;4 r:t;i

'i'"^tii tQ, fi (Suraqah berkata, 'Wahai Nabi Allah, perintahkan

kepadaku apa yang engkau kehendaki'. Beliau bersabda, 'Tetaplah di
tempatmu, jangan engkau biarkan seorang pun menrysul kami'. Maka
di awal siang dia bersungguh-sungguh hendak menangknp Rasulullah

SALI/, dan di akhir siang telah bersenjata untuknyo), yakni menjaga

beliau SAW dengan senjatanya. Ibnu Sa'ad menyebutkan, g1j il ffr

rlqj ,(t:, ti'r"'"< crit:ji,t W ,;\U: ,l-*:u. ,5r*. ii" U ,,.;;i jC
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(Ketika Suraqah kembali kepada orang-orang Quraisy, maka dia

berkata, "Kalian telah mengetahui pengetahuanku tentang jalan dan

jejak. Aku telah mencari sungguh-sungguh untuk kalian, tetapi aku

ticlak melihat sesuatu." Maka mereka pun kembali).

,fi'qVS (Surat jaminan keamanan). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan ,fiti|.?tS (Surat perjanjian damai). Sementara dalam

riwayat Ishaq disebutkan ,'et4., *?.6 L'fu"AY (Surat yang menjadi

bukti antara aku dengan engkau).

fi q?) e+$?# Grb';it getiau memerintahkan Amir

bin Fuhairah menuliskan di atas selembar kulit). Dalam riwayat Ibnu

Ishaq disebutkan , 'i.;i\t ,Ul'oai'i --f f :1 at':'); P ei.q d,'#
'd4 j A* C'^iW (Beliau menulis untuklar tulisan di atas tulang-

atau daun, atau sehelai kain-kemudian dilemparkannya kepadaku.

Aku mengambilnya dan meletakkannya di kantong anak panahku,

kemudian aku kembali).

Musa bin Uqbah menukil riwayat yang serupa. Lalu keduanya

menyebutkan, U ,r-- ,1 L'j til ,? ,o€ r,*. i3 i\i'C '+'d;j
g;-;-'c-..,li:;''aL'o"it & !($ur'ry ,'*qt ,f.i"t itd\'*? k .'.lt

'd-r6 ,lo.l ,'.4 :8, ?\ ,i6i 'oit;s rii .irr 

' 

,s*:t u'tii5 ;+{r,, @ku

kembali dan ditanya, tetapi alat tidak ingat apapun yang terjadi.

Ketika selesai perang Hunain -setelah 
pembebasan kota Makkah-

aku keluar untuk menemui beliau sambil membawa tulisan ilu. Aku

bertemu dengannya di Ji'ranah. Setelah dekat, aku mengangkat

tanganlu sambil memegang tulisan tersebut dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, ini adalah tulisanmu'. Beliau menjawab, 'Hari

pemenuhan janji dan kebaikan. Mendekatlah!' Maka aku pun masuk

Islam).

Dalam riwayat Shalih bin Kaisan sama seperti itu. Sedangkan

dalam riwayat Al Hasan dari Suraqah, dia berkat u, ',>i$-'ot U-|'fi €l[i
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|*1'r,li'r,'ei oti,qi, 1gi'oi'*i:ifrt#i , ,r! uill! ;rt i ne
t- t a a .

' '^??,'S a'J Jt ;r"rla- c,,ft rp U:j e:JE ,irlJ5 ,fa ,'i{,,I +i llt
(lrL+ (Sampai kepadaku bahwa beliau (Nabi) hendak mengirim

Khalid bin Al Walid menuju kaumku, aku pun datang kepadanya dan

berkata, 'Aku ingin engkau berdamai dengan kaumku, jika kaummu

masuk Islam niscaya mterekn juga akan masuk Islom, bila tidak maka

engkau tetap aman dari gangguan mereka'. Beliau melakukannya."
Kepada merekalah turun ayat, "Kecaali orang-orang yang

mengganggu kaum yang terdapat perjanjian antara kamu dengan

mereka.").

Ibnu Ishaq berkata, "Ketika Abu Jahal mendengar berita tentang

Suraqah yang membiarkan Rasulullatr SAW, dia pun mencela Suraqah

atas hal itu, maka Suraqah menanggapi kecaman tersebut dengan

melantunkan bait sya'ir:

Wahai Abu Hakam... Demi Lata...

Sekiranya englau turut menyaksikan.

Keadaan lailalru saat kakinya tertanam.

Sungguh dngkau aknn takjub dan tak ragu.

Bahwa Muhammad adalan nabi dan bukti.

Siap akah gerangan yang akan menyembunyikannya.

Ibnu Sa'ad menyebutkan pula bahwa Suraqatr sempat bertemu
Rasulullah saw pada hari Selasa di Qadid.

Ketiga, hadits Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair,
"Rasulullah SAW bertemu Az-Zubair dalam safu rombongan."

4 *i * fr, e y'i;ii'ot ,!.1, i:rt? gi6 ,7V'i; ,s,t

'J ) d *!jt (Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah saw bertemu Az-

Zubair dalam satu rombongan."). Hadits ini dinukil Imam Bukhari
hingga Ibnu Syihab melalui sanad yang disebutkan pada hadits
sebelumnya. Al Hakim menukil hadits ini secara tersendiri 

-tanpa
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menggabung dengan riwayat sebelumnya seperti di atas- melalui

jalur lain dari Yahya bin Bukair... sama seperti sanad yang dikutip

Imam Bukhari. Al Ismaili tidak menyebutkan sama sekali jalur lain

hadits ini.

Kemudian hadits ini sendiri secara zhahir adalah mursal. Akan

tetapi Al Hakim meriwayatkzlnnya dengan sanad yang maushul dai
jalur Ma'mar, dari Az-Zahi, dia berkata: Urwah mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendengar Az-Zubair... sama seperti di atas.

Riwayat ini memberi informasi bahwa kalimat 'Kaum muslimin

mendengar...', masih termasuk sisa hadits di atas.

Musa bin Uqbah meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu

Syihab dengan redaksi lebih lengkap disertai tambahan, 'O' 6t il :Jd")

'Ait3 ,L*-;16, w 6tk ;ttfu.o a'fr ,?Ht 4 ?:'euL ots f-1,
f ;.b;=+l,"fittatt'$)t:ri,ltlr' yg ,4 fg.l oru(uc
(Dikatakan; Ketika ke Madinah, saat itu Thalhah datang dari Syam.

Beliau pun kembali keluar ke Makkah; entah untuk menyambut atau

untuk umrah, dan bersamanya pakaian berasal dari Syam yang

dihadiahkannya kepada Abu Bakar. Ketika bertemu Abu Bakar, beliau

memberikan pakaian itu, lalu beliau memakainya dan juga Abu

Bakar).

Kalau riwayat ini akurat maka kemungkinan Thalhah dan Az-

Zubatr telah menghadiahkan pakaian untuk Rasulullah SAW dan Abu

Bakar RA. Riwayat dalam kitab ls-Sryar adalah yang kedua. Maka

Ad-Dimyathi cenderung mengukuhkan yang kedua sebagaimana

kebiasaannya yang lebih mengunggulkan keterangan dalam kitab,4s-

siyar dibanding riwayat di kitab Ash-shahih. Tapi sikap paling tepat

adalah mengompromikan antara keduanya. Bila tidak mungkin maka

riwayat dalam kitab Ash-shahih yang lebih benar. sebab riwayat yang

menyebutkan Thalhah dinukil melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Al
Aswad dari Urwah. Sementara riwayat dalam kitab Ash-shahih

diriwayatkan dari Uqail, da/i Az-Zuhi, dari Urwah. Kemudian saya

(Ibnu Hajar) temukan Ibnu Abi Syaibah menukil dari Hisyam bin
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Urwah, dari bapaknya, seperti riwayat Abu Al Aswad. Sementara Ibnu
A'idz mengutip di kitab Al Maghazr, dari hadits Ibnu Abbas, "{Jmar,
Az-Zubair, Thalhah, Utsman, dan Ayyasy berangkat menuju Madinah.
Kemudian Utsman dan Thalhah pergi ke Syam." Berdasarkan

keterangan ini, maka harus membenarkan kedua riwayat di atas.

!-Puriiij:"$'q:.1 (Kaum muslimin di Madinah mendengar).

Dalam riwayat Ma'mar, 3p;Jr '* 6li lXeqitca kaum muslimin

mendengar. -.).

O):r-Jl;-(Berangkat di pagi hari). Maksudnya, mereka keluar dari

rumah-rumah mereka di pagi hari. Dalam riwayat Al Hakim melalui
jalur lain dari Urwah, dari Abdurrahman bin Uwaim bin Sa'idah, dari

sejumlah laki-laki di antara kaumnya, dia berkata, 'r#t t;* *. tl

ry & rtat,y jl"*a.;st *r'i',#tFt:s ;rjyl' ,;;
4.6) *Jt,q'i!;:l' y (Ketika sampai kepada kami berita

keluarnya Nabi SAW, kami pun keluar dan duduk untuk

[menungguJnya di Harrah, lalu kami berlindung ke naungan Madar
sampai tempat itu ditimpa sinar matahari, kemudian kami kembali ke
tempat-tempat lrumi).

o rt, , a.

e-tF- Ls-> (Sampai mereka dikembalikan). Dalam riwayat

Ma'mar disebutkan, €-,i- ,p lsehtngga sinar matahari mengganggu

mereka). Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, '*A;i $$

r4:g ,;\t:t-i4 (Ketika mereka dibakar [sinar matahariJ, mereka

kembali ke rumah-rumah mereka). Kemudian dalam riwayat Abu
Khalifah sehubungan dengan hadits Abu Al Bara' disebutkan, ,:3i ,.;,
l:) Ij-*Sr (Hingga kami datang ke Madinah pada malam hari).

-
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prlr-iUr 4lu-Ui G itt;. \f i- t{d,itt (Mereka kembali di suatu hari

setelah menunggu lama). Dalam riwayat Abdunahman bin Uwaim
disebutkan , tsrj ril & ',;lh: g G U+ 9;E siir iijr o,e s1 6
i+ (ttin17o ketika hari beliau datang padanya, kami pun duduk

sebagaimana kami biasa duduk, hingga ketika kami kembali, beliau
datang).

tr|-'r>,,P),t\i (Bertepatan seorang taki-laki yahudi).

Maksudnya, kebetulan seorang laki-laki Yahudi naik ke tempat tinggi
dan ia melihat dari ketinggian itu. Namun, saya (Ibnu Hajar) belum
menemukan keterangan tentang n:una laki-laki Yahudi yang
dimaksud.

lt
n-bt (Benteng).Dikatakan; ia adalah bangunan yang terbuat dari

batu-batu, mirip dengan istana.

'a-a? (Tamp ak putih-putih). Maksudnya, mereka mengenakan

pakaian putih yang diberikan Az-zubair atau Thalhah. Ibnu At-Tin
berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah mereka bergerak
dengan cepat." Beliau menukil dari Ibnu Faris bahwa kata bayadha
bi sa bermakan tergesa- gesa.

LrlJtl;l" J:F- (Mereka terhalang oleh fatamorgana).
Maksudnya, penglihatan terkadang dihalangi oleh fatamorgana.
Sebagian mengatakan, "Maknanya adalah; gerakan mereka tampak
oleh mata."

q:rjjlr'#'tti J- (I{ahai sekalian Arab). Dalam riwayat

Abdunahman bin Uwaim disebutkan, "Wahai bani Qailah." eailah
adalah nenek tertua Anshar. Dia adalah ibu daripada Aus dan Khazraj.
Nama lengkapnya adalah Qailah binti Kahil bin Udzratr.

I Dalam redaksi naskah di atas tercanturr! "ba'da maa athaalua" (setelah mereka
memperlama).
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itt+ rii (Inilah keberuntungan kamu).yakni keberuntungan

dan pemimpin daulah yang kamu sedang nanti-nantikan. Dalam
riwayat Ma'mar disebutkan, "Inilah sahabat kalian."

J'ti /. )t' ,i 'I. 
gr'JJ ,? (Hingga mereka singgah di Bani

Amr bin Aufl. Yakni Ibnu Malik bin Aus bin Haritsah. Pemukiman
mereka adalah di Quba'. Letaknya satufarsakh (3,5 mil/sekitar 8 km)
dari Masjid Nabawi di Madinah. Beliau SAW singgah pada Kultsum
bin Al Harm. Sebagian sumber mengatakan Kultsum pada hari itu
masih musyrik. Pemyataan ini ditandaskan Muhammad bin Al Hasan

binZabalah dalam kitab Akhbar Al Madinah.

S\\t 
S.'.,;i ,4- ,t f!,1 {iU,si ga itu turjadi pada hari senin

bulan Rabi'ul Awal). Inilah pemyataan yang dijadikan pegangan.

Adapun mereka yang mengatakan hari Jum'at telah menyimpang dari
pandangan umum. Dalam riwayat Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab
disebutkan, "Beliau SAW sampai pada hilal Rabi'ul Awal," yakni hari
pertama bulan tersebut. Jarir bin Hazim menyebutkan dari Ibnu Ishaq,
"Beliau SAW sampai di Madinah setelah dua malam berlalu dari
bulan Rabi'ul Awal." Senada dengannya dinukil juga oleh Abu
Mi'syar, hanya saja dia mengatakan, "Malam Senin." Serupa

dengannya diriwayatkan Ibnu Al Barqi. Demikian juga yang

tercantum di bagian akhir kitab Shahih Muslim.

Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Ishaq disebutkan,
"Beliau SAW sampai Madinah setelah 12 malam berlalu dari bulan
Rabi'ul Awal." Abu Sa'id menukil dalam kitab Syaraf Al Mushthafa,
dari jalur Abu Bakr bin hazm, "Beliau sampai pada 13 Rabi'ul Awal."
Perbedaan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya mungkin dilandasi
perbedaan dalam menentukan hilal (hari pertama) bulan tersebut.

Abu Sa'id meriwayatkan juga dari hadits IJmar, "Kemudian
beliau SAW singgah di bani Amr bin Auf pada hari senin 2 dua hari
yang tersisa dari bulan Rabi'ul Awal." Demikian yang disebutkan
dalam lafazhnya. Hanya saja mungkin yang benar adalah 'khalataa'
(berlalu) bukan 'baqayataa' (tersisa). Agar te{adi kesesuaian dengan

----
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riwayat Jarir dan Ibnu Hazim. Dalam riwayat Az-Zubair dalam kitab
Akhbar Al Madinah, dari Ibnu Syihab, "Pada pertengahan Rabi'ul
Awal." Sebagian mengatakan, "Beliau SAW sampai pada hari ke-7
bulan Rabi'ul Awal."

Ibnu Hazm menegaskan bahwa Nabi SAW keluar Makkah pada

tiga malam tersisa dari bulan Shafar. Pemyataan ini sesuai dengan
perkataan Hisyam bin Al Kalbi, "Beliau SAW keluar dari goa pada

malam senin, hari pertama daripada bulan Rabi'ul Awal." Kalau
pernyataan ini benar, berarti Nabi SAW sampai di Quba' pada hari
senin tanggal 8 bulan Rabi'ul Awal. Jika digabung dengan pemyataan

Anas bahwa Nabi SAW tinggal di Quba' selama 14 malam, lalu
keluar darinya. Berarti beliau SAW masuk Madinah pada tanggal 22
bulan tersebut. Akan tetapi menurut Al Kalbi, Nabi SAW masuk
Madinah pada tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal. Berdasarkan
pandangannya, berarti Nabi SAW tinggal di Quba hanya 4 hari.
Pendapat inilah yang ditegaskan Ibnu Hazm. Dia berkata, "Nabi SAW
tinggal di Quba' pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis." Yakni beliau
SAW keluar dari Quba' pada hari Jum'at. Seakan-akan Ibnu Hazm
tidak menghitung hari dimana beliau SAW keluar. Demikian juga
dikatakan Musa bin Uqbah, "Beliau SAW tinggal di Quba' selama
tiga hari." Seakan-akan dia tidak menghitung hari keluar dan tidak
pula hari kedatangan.

Sebagian kaum dari bani Amr bin Auf menyatakan; Nabi SAW
tinggal bersama mereka selama 22 han. Pernyataan ini diriwayatkan
Az-Zubair bin Bakkar. Dalam riwayat mursal Urwah bin Az-Zubair
terdapat keterangan yang mendekati pernyataan itu, seperti akan
disebutkan nanti. Mayoritas periwayat mengatakan Nabi SAW datang
di siang hari. Tapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan malam
hari. Perbedaan ini mungkin dipadukan bahwa kedatangan terjadi di
akhir malam dan masuk pada waktu siang.

.,"dIJ 3. ;i iui 1,lOu Bakar berdiri untuk manusia). yakni

menyambut mereka.
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*--;uj * N,e *'Jyi;-'f t rri;li 4;qV *
f.U.i (Mutaitah mereka yang datang dari kalangan Anshar -yang
belum pernah melihat Rasulullah SAW- memberi selamat kepada

Abu Bakar). Yakni memberi salam kepadanya. Ibnu At-Tin berkata,

"Hanya saja mereka melakukan perbuatan itu kepada Abu Bakar,

karena dia seringkali berinteraksi dengan kaum Anshar, saat

melakukan perdagangan ke Syarn. Oleh karena itu, mereka

mengenalinya. Adapun Nabi SAW tidak pematr datang ke Madinatr

setelah dewasa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna zhahir redaksi hadits

menyebutkan bahwa yang memberi ucapan selamat itu adalah mereka

yang tidak mengenali Nabi SAW karena menyangka Abu Bakar

adalah Nabi SAW. Oleh karena itu, mereka memberi salam kepadanya

lebih dahulu. Pandangan ini diindikasikan perkataannya di akhir

hadits, "Abu Bakar datang menaungi beliau SAW dengan

selendangnya. Maka orang-orang pun mengetahui Rasulullah SAW."

Penjelasan lebih detil ditemukan dalam riwayat Musa bin

Uqbah, dari Ibnu Syihab, dia berkata, l-4 *ht & I' Jh',*',
ix.r-ti ri1 o-L ,f.u.i i#,;"'oii'fji'.,* ,u:\i 4 ,E ,r|ry ,gb

-'nJ6i :? f i.i #l".JJr (Rasulullah SAW duduk sambil diam,

makn orang-orang yang datang dari kalangan Anshar dan belum

pernah melihatnya menyangka beliau adalah Abu Bakar. Hingga

ketika Nabi SAW terkena sinar matahari maka Abu Bakar datang dan

m en aun giny a den gan s es uatu).

Begitu pula keterangan Abdunahman bin Uwaim dalam riwayat

Ibnu Ishaq, ;i.<i.6.1 v:-1:) 

'? 
,:$ rdi er\1 t i:tr1 ,ii;. it: ;'Swr S11vt

1!).i-;i:;,-e..1-i,l' i;.'i jrii- (Beliau bernaung ke suatu bayangan

bersama aku Bakar. Demi Allah, aku tidak tahu siapa di antara
keduanya sebagai nabi. Hingga kami melihat Abu Baknr menyingkir
dari naungan tersebut untuk Nabi SAW. Maka kami pun mengenalinya

karena hal itu).
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4i}; *. :* I )t' q e*t yii,',r& ^i:, Jbt #
(Rasulullah SAW tinggal di Bani Amr bin Auf selama belasan hari).
Dalam hadits Anas berikutnya disebutkan ,'4 ?;S t\l e.1fli ^f;
(Beliau tinggal di tempat mereka selama 14 malam). Pada
pembahasan yang lalu saya sudah sebutkan keterangan yang
menyelisihinya.

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Ibnu Shihab, L-fI c<ij irii
(Beliau tinggal bersama mereka 3 hari). Musa bin Uqbah berkata,
"Ibnu Syihab menukil pula dari Majma' bin Haritsah, i#t itJl'd-.Ji'
W l-yi (Bahwa Nabi SALY tinggal di tempat itu selama 22 malam).

Tapi menurut Ibnu Ishaq, beliau tinggal di tempat mereka selama 5

malam. Sementara Bani Amr bin Auf mengklaim Nabi SAW tinggal
pada mereka lebih lama daripada itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Anas bukan termasuk Bani
Amr bin Auf. Sebab mereka termasuk suku Khazraj sedangkan Anas
dari suku Aus. Sementara Anas telah menegaskan pemyataan seperti
saya sebutkan. oleh karena itu, perkataannya lebih patut diterima
daripada yang lainnya.

a*lr ,P'rr*'i ,t!t i.:;"ir uJ,l lOan Dibangunlah masjid yang

didirikan atas dasar talcwa). Yakni masjid Quba'. Dalam riwayat
Abdttnazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dia berkata,
"Orang-orang yang dibangun di tempat mereka masjid yang didirikan
atas dasar takwa adalah bani Amr bin Auf." Demikian juga dalam
hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu A'idz, Jji 

.rr. )t' e e,X;1
sP' * lV / tt' -fi.,ir;.'j ,9 45- o&3' fy#r6; t$ti iq uX
,s#t ,-b ;l (Beliau tinggal pada Bani Amr bin Auf selam tiga

malam dan menjadikan tempat tinggalnya sebagai masjid. Beliau
shalat di sana. Kemudian dibangun oleh Bani Amr bin Auf, Masjid
itulah yang dibangun atas dasar talcwa).
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Yunus bin Bukair meriwayatkan dalam kitab Ziyadat Al
Maghazi, dari Al Mas'udi, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkatr, 6J

1t; n' & l' )"t6 :y6- i3b Jti;$.i:p'*jlo n' ,rv ,;,1f
J ;3V't*i,ii,i4t r.i:i:.r $1 ra'Jsb;,;- $k'i W|oi q T p,
, t t , t,el ,ti ' t

,- y Jti Xi ,$ *# (Ketika Nabi SAlll datang fke MadinahJ,

beliau tinggal di Quba'. Ammar bin Yasir berkata, 'Tidak ada pilihan
lain bagi Rasulullah SAW selain dibuatkan tempat untuk berteduh
disaat bangun dan shalat padanya'. Maka dia mengumpulkan batu-
batu lalu membangun masjid Quba'. Ia adalah masjid pertama yang
dibangun). Yakni masjid pertama yang dibangun di Madinah. Masjid
ini pula yang menurut penelitian sebagai tempat pertama Rasulullah
mengerjakan shalat berjamaatr secara terang-terangan.

Masjid Quba' juga masjid pertama yang dibangun untuk kaum
muslimin secara umum. Sebelumnya telah dibangun beberapa masjid
namun masih khusus bagi yang membangunnya. Seperti disebutkan
pada hadits Aisyatr RA tentang pembangunan masjid oleh Abu Bakar
Ash-Shiddiq. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir, dia berkata,

yrat',J;J,* Pt yi" .3; lt l:b:, W iGJol,F'fyu,g 6
ay.-2lr fft (Kami tinggal di Madinah beberapa tahun sebelum

Rasulullah SAW datang kepada kami, dan selama itu kami
memalonurkan masjid-masj id serta mendirikan shalat).

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami

firman Allah dalam suratr ArTaubah ayat 108, sl$t ,P;Vi
ii )\l ,1 (Masiid yang dibangun atas dasar takwa seiak hari

pertama). Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dalah
masjid Quba', dan ini merupakan makna lahiriah ayat.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdunahman bin Abi Sa'id,

dari bapaknya, 
"b;i 

qiir r,rr,l, f '&i yht & l' 
'J';t CA

ri; nSt**; Ji ;J$i,sjihr 1,ltcu bertanya kepada Rasulultah SAIT
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tent(rng masjid yang dibangun atas dasar tah,va. Maka beliau
bersabda, 'Ia adalah masjid kamu ini'.).

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari

Abu Sa'id,|# :uAll-i'Ju6 rsdirr rb ;l.,siir .r.;it e oy'4';usll

n' .'u, lt,s?:r$6;$*'$:iirr.16i {*iy il' .* ,;t'*
"# ? -;6*,f u.t et ,t;,^ ro,juiu,il? 67L, *t y

(Dua orang laki-laki berbeda tentang masjid yang dibangun atas

dasar tah,va. Salah seorang mereka berkata, "Ia adalah masjid Nabi
SAW." Sementara yang satunya berkata, "Ia adalah masjid Quba'."
Keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya
mengenai hal itu. Beliau SAW bersabda, "Ia adalah masjid ini, dan
pada yang itu 

-yal<rri 
masjid Quba'- terdapat kebaikan yang sangat

banyak''.). Senada dengannya dinukil Imam Ahmad dari Sahal bin
Sa'ad. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari jalur lain, dari Sahal bin
Sa'ad, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi SAW.

Al Qurthubi berkata, "Pertanyaan ini diajukan oleh mereka yang

melihat adanya persamaan kedua masjid tersebut, yakni sama-sama

dibangun Nabi SAW. Oleh sebab itu beliau ditanya dan menjawab
bahwa yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Seakan-akan yang
membuat Masjid Nabawi lebih unggul daripada masjid Quba', adalah

bahwa masjid Quba' dibangun bukan atas perintah tegas dari Allah
kepada Nabi-Nya. Atau pembangunan masjid Quba' hanya atas

inisiatif pribadi beliau saja, berbeda dengan pembangunan Masjid
Nabawi. Atau beliau dan para sahabatnya mendapatkan nuansa ruhani
dalam masjid ini yang tidak mereka rasakan di masjid yang lain."

Kemungkinan pula kelebihan itu berkaitan dengan masa Nabi
SAW menggunakan Masjid Nabawi yang cukup lama. Berbeda
dengan masjid Quba' yang hanya digunakan beberapa hari yang relatif
lebih sedikit. Cukuplah hal ini menjadi suatu kelebihan tanpa

melakukan penakwilan yang terkesan dipaksakan, seperti yang
dikemukakan Al Qurthubi.
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Namun yang benar, masing-masing dari kedua masjid itu
dibangun atas dasar takwa. Adapun firman Allah pada bagian

selanjutnya ayat itu, t;l.-*;-'oi o't*i- 11g(Di dalamnya terdapat

orang-orang yang ingin membersihlran diri), sangat mendukung

pandangan yang mengatakan, bahwa masjid yang dimaksud oleh ayat

adalalr masjid Quba'.

Abu Daud menukil melalui sanad yang shahih dari Abu

Hurairah RA, dari Nabi SAW, dia bersabda, "Ayat 'Di dalamnya

terdapat orang-orang yang ingin menyucikan diri', turun berkenaan

dengan penduduk Quba'." Atas dasar ini, ratrasia Nabi SAW

menjawab batrwa yang dimaksud ayat itu adalatr Masjid Nabawi demi

menghapus dugaan bahwa masjid yang dibangun atas dasar takwa

hanyalatr masjid Quba'.

Ad-Dawudi dan selainnya berkata, "Ini bukan perbedaan, karena

masing-masing dari kedua masjid itu dibangun atas dasar takwa."

Pemyataan serupa dikemukakan juga oleh As-Suhaili. Adapun ulama

selainnya menambahkan bahwa firman Allah, "Sejak hari pertama",

menunjukkan batrwa yang dimaksud adalatr masjid Quba'. Sebab

masjid itu dibarlgun pada masa awal Nabi SAW menempati negeri

hdrah.

^i;r'q't j (Kemudian beliau menunggangi untanya). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu A'idz disebutkan, Nabi SAW berangkat

dari Quba' pada hari Jum'at, lalu waktu Jum'at masuk ketika beliau

SAW berada di bani Salim bin Auf. Mereka berkata, "Wahai

Rasulullah, marilah kepada jumlah (kuantitas), persiapan, dan

kekuatan. Singgahlah di tempat kami." Abu Al Aswad meriwayatkan

dari Urwah sama seperti itu disertai tambahan, "Mereka pun saling

memperebutkan tali kekang unta beliau SAW." Riwayat ini

menyebutkan juga nama-nama mereka yang menawarkan tempat

tinggal bagi Nabi SAW, yaitu Taban bin Malik di bani Salim, Farwah

bin Amr di bani Bayadhah, Sa'ad bin Ubadah dan Al Mundzir bin
Amr serta selain keduanya di bani Sa'idah, dan Abu Salith serta
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selainnya di bani Adi. Namun, beliau SAW bersabda kepada mereka,

it'rl; Qy a';s (Biarkanlah, sesungguhnya ia diperintah).

Al Hakim menukil dari jalur Ishaq bin Abi Thalhah, dari Anas,

J *" ,ir';,|, Sfi aigr rrbs iJut,1' jr-j u- ,41 rrtut 'rrz,\i crie
q-fi g.i q\ (Kaum Anshar datang dan berkata, 'tinggallah di tempat

kami wahai Rasulullah'. Beliau SAW bersabda, 'Biarkanlah unta ini,
sesungguhnya ia diperintah'. Lalu ia berlutut di pintu Abu Ayyub).

a-rl,Ju)Ft * Nt * Jt-'), :;i rs *1 .J; (Hingga ia

berlutut di tempat masjid Rasul SAW di Madinah). Dalam hadits Al
Bara', dari Abu Bakar, "Orang-orang pun berebut siapa di antara

mereka yang akan disinggahi Nabi SAW. Maka beliau SAW
bersabda, .,-riJ' y )Gi & ,:tt $t;,lut * ll n$ ipt'e)Gi
U.:i*"&;i (Aku akan singgah pada paman-paman Abdut Muthatib

dari pihak ibu. Aku memuliakan mereka dengan hal itu).

Dalam riwayat Ibnu A'idz dari Al Walid bin Muslim, dan dalam
riwayat Sa'id bin Manshur, keduanya dari Athaf bin Khalid, "IJnta itu
membawa beliau berhenti untuk pertama kali. Maka orang-orang
mendatangi beliau dan berkata,'Tempat singgah wahai Rasulullah'.
Beliau bersabda, 'Biarkanlah ia'. Lalu unta itu bangkit hingga
berhenti di tempat mimbar masjid (sekarang. Penerj). Kemudian unta
itu bergeser dan Nabi SAW turun. Abu Ayyub datang kepada beliau
dan berkata, 'Sesungguhnya rumahku adalah yang terdekat (dari
tempat ini), izinkanlah aku memindahkan barang-barangmu'. Beliau
bersabda, 'Ya!' Abu Ayyrb memindahkan barang-barang tersebut dan
menempatkan unta beliau di rumahnya."

Ibnu Sa'ad menyebutkan; Ketika Abu Ayyub memindahkan
pelana unta Nabi SAW ke rumahnya, saat itu Nabi SAW bersabda,
'Seseorang bersama pelana miliknya'. Lalu Sa'ad bin Zurarah datang,

lalu mengambil unta Nabi SAW dan menempatkan di tempatnya. Ibnu
Sa'ad berkomentar, 'Riwayat ini lebih akurat'. Beliau menyebutkan
pula bahwa Nabi SAW tinggal pada Abu Ayyub selama tujuh bulan.
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fi, o€i Qa adalah tempat penjemuran). Mirbad adalah tempat

untuk mengeringkan kurma. Menurut Al Ashma'i; Mirbad adalah

segala sesuatu yang disiapkan utuk unta atau kambing. Dari sinilah

asal usul Mirbad Bashrah. Sebab ia adalah tempat pasar unta.

Lt{,', ,W ((tntuk Suhail dan Sahal). Ibnu Uyainah

menambahkan dalam kitabnya Al Jami', dari Abu Musa, dari Al
Hasan, "Keduanya berasal dari Anshar." Dalam riwayat Az-Zubair bin
Bakkar dalam kitab Akhbar Al Madinah dikatakan, "Keduanya datang

kepada Rafi' bin Amr." Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq

dikatakan, Nabi SAW bertanya, "Siapakah pemilik tempat ini?"
Mu'adz bin Afra' berkata kepada beliau, "Ia milik Suhail dan Sahal,

keduanya adalah putra Amr dan telah menjadi yatim, aku akan

membuat keduanya merelakannya untukmu."
i,.,tatttl:,f.riji fr ul (Datam asuhan Sa'ad bin Zurarah).

Keterangan ini hanya terdapat dalam riwayat Abu Dzar saja. Adapun

riwayat selainnya menyebutkan, "As'ad bin Zurarah." As'ad adalah

orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan Anshar, dan dia
dipanggil Abu Umamah. Sedangkan saudaranya 'Sa'ad' masuk Islam
lebih akhir

Dalam riwayat mursal Ibnu Sirin yang dikutip Abu Ubaid di
kitab Al Gharib, bahwa kedua anak itu diasuh Mu'adz bin Afra'.
Sementara Az-Zubair meriwayatkan keduanya dalam asuhan Abu
Ayyub. Tapi versi pertama lebih akurat. Hanya saja mungkin

digabungkan bahwa As'ad dan Sa'ad sama-sama mengasuh kedua

anak yatim tersebut. Atau mungkin keduanya berpindah dari Asuhan

As'ad kepada orang-orang yang disebutkan itu satu persatu. Ibnu

Sa'ad menambahkan bahwa As'ad bin Zurarah shalat di tempat itu
sebelum Nabi SAW datang ke Madinah.

q;:re-i (Beliau menawar keduanya). Dalam riwayat Ibnu

Uyainah disebutkan, "Beliau berbicara dengan paman keduanya

-yakni 
orang yang sedang mengasuh mereka- tentang rencana
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pembelian tanah itu dari mereka. Lalu beliau memintanya dari

keduanya. Tapi kedua anak yatim tersebut berkata, 'Apa yang hendak

engkau lakukan dengannya'. Maka beliau tidak menemukan jalan lain

kecuali berterus terang kepada mereka." Dalam riwayat Abu Dzar dari

Al Kasymihani disebutkan, uJ{ 'r&|-'oi;"-t (Beliau tidak mau

menerimanya dari keduanya).

r;ilbrf;t T lningga beliau membelWa dari keduanya). Ibnu

Sa'ad menyebutkan dari Al Waqidi, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, L(

* v4 ;-'oi F $i';i'Ptf n' ,P ,;, (Nabi SAW memerintahkan

Abu Balrar untuk memberilean harga tanah itu kepada l<eduanya). Al
Waqidi berkata, "selain Ma'mar berkatq 'Nabi SAW memberi

keduanya l0 dinar'."

Pada bab-bab tentang masjid 
-yang 

disebutkan terdahulu-

dikemukakan hadits Anas, 'Nabi SAW bersabda, ,i?U tr-hit 1. r;-

i'-Jl lt^ :i Ljfu i,iiri i $ui ,:nks,a;.. ('wahai bani Naiiar,

tetapkanlah untuklru harga kebun kalian'. Merela berknta, 'Kami

tidak meminta harganya kecaali kepada Allah'.). Riwayat senada akan

disebutkan pada akhir bab berikut. Akan tetapi hal ini tidak

menimbulkan perteirtangan. Karena ketika mereka mengatakan tidak

minta harganya kecuali kepada Allah, Nabi SAW bertanya tentang

pemilik tanatr itu secara khsusus, lalu mereka menunjuk dua anak

yatim, dan Nabi SAW membeli dari keduanya. Jika demikian, mereka

yang berkata, 'Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah',

sangat mungkin akan mengganti rugi kepada kedua anak yatim itu'

Dalam riwayat Az-Zlbur dikatakan batrwa Abu Ayyub telah meminta

keduanya agar merelakan harganya.

-ryir' 'e ifi- *t y'fr, ,P ,h J*: $s (Rasututtah sAW

mulai memindahkan batu bata bersama mereka). Al-Labin artinya

batu yang dibuat dari tanah yang belum dibakar. Dalam riwayat Athaf

bin Khalid yang dikutip A'idz disebutkan, "Beliau shalat padanya

sementara baru 12 hari menempati. Kemudian beliau membangunnya
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dan mengatapinya." Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam kitab

Akhbar Al Madinah dari hadits Anas, "Pada mulanya, beliau

membangunnya dari pelepah-pelepah kurma. Kemudian beliau

membangunnya dari batu bata setelah 4 tahun sesudah hijrah."

;,i Jt-bir io (Bawaan ini lebih baik). Maksudnya, batu bata

yang dibawa ini lebih baik di sisi Allah, yakni lebih abadi, lebih

banyak pahalanya, lebih kekal mamfaatnya, dan jauh lebih bersih

daripada kurma, anggur dan lainnya yang dibawa dari Khaibar. Pada

sebagian naskah disebutkan; Dalam riwayat Al Mustamli tercantum,

' hadzal j amaal' (keindahan ini).

z7w4:irt -r, d'lr €\Li ir-;ir ;i;\r o1 iijlr (ya Auah,

sesungguhnya ganjaran adalah ganjaran akhirat. Rahmatilah kaum

Anshar dan Muhajirin). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini.

Sementara dalam hadits Anas di bab berikutnya disebutkan, p I Pi
oV4)jrjr, '"!-1i .jlti ,rt:Jt'"; 11.(Ya Allah, tidak ada kebaikan

kecuali kebaikan akhirat, berilah pertolongan kepada kaum Anshar
dan Muhajirin). Lalu pada pembahasan perang Khandaq akan

disebutkan lagi dengan redaksi yang berbeda dari hadits Sahal bin
Sa'ad.

Al Karmani menyebutkan bahwa Nabi SAW membacanya

dengan lafazh 'aakhirata' dan 'muhaajirata'. Dengan demikian
kalimat ini keluar dari irama sya'ir yang dikenal. Al Karmani
mengemukakan hal ini dalam penjelasannya di bagian awal
pembahasan tentang shalat. Hanya saja dia tidak menyebutkan

landasannya. Apalagi lafazh hadits sesudahnya justru menolak apa

yang dia katakan.

d,Ail &*f.J,ir 'q,f t *rW (Beliau membuat permisalan

dengan sya'ir seorang laki-laki dari kaum muslimin yang namanya

tidak disebutkan kepadaku). Al Karmani berkata, "Kemungkinan
maksudnya adalah penggalan bait di atas, dan kemungkinan pula

adalah sya'ir lain." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan pertama
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tampaknya lebih berdasar. Adapun kesesuaian (relevansi) syair yang

dibacakan dengan kondisi saat itu cukup jelas. Di sini terdapat isyarat

bahwa riwayat yang memakruhkan membuat bangunan hanya berlaku

khusus pada bangunan yang melebihi kebutuhan, atau pada bangunan

yang tidak berkaitan dengan urusan keagamaan, sebagaimana halnya

pembangunan masjid.

,p *i y nJ, e *,i*:t iti c.i:6tr d rnri di,?Vil' iri
-rtilr 05't?6 t ?;(Ibnu Syihab berlrata, "Belum sampai kepada

kami bahwa Nabi SAll membuat perumpamaan dengan baik sya'ir
secoro sempurna selain bairbait syair ini'). Ibnu A'idz memberi

tambahan pada bagian akhirnya, "Bait-bait syair yang beliau

lantunkan saat mengangkut batu-batu untuk pembangunan masjid."

Menurut Ibnu Tin, pernyataan Az-Znhi di atas telatr diingkari,
karena dua hal:

Pertama, apa yang diucapkan Nabi SAW hanyalah rajaz (salah

satu irama sya'ir) bukan sya'ir. Oleh karena itu penciptanya

dinamakan rajiz dan yang membawakannya disebut membawakan

rajaz.Ia tidak dikatakan penya'ir atau melantunkan sya'ir.

Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya Nabi

SAW membaca sya'ir. Seandainya boleh, apakatr beliau SAW

membaca bait secara sempurna atau menanrbahkan lafazh lain
padanya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa satu bait saja tidak

dapat dinamakan syair. Tapi pernyataan ini masih perlu ditinjau lebih

lanjut.

Jawaban untuk yang pertama dikatakan; Mayoritas ulama

sepakat bahwa rajaz termasuk bagian sya'ir jika memiliki nada

tertentu. Sebagian berkata, "Jika Nabi SAW mengucapkan bait maka

tidak mematikan huruf akhir, tapi malah memberi tanda baca pada

setiap huruf akhir suatu bait." Namun pernyataan ini memiliki dasar

yang akurat. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan dari hadits

Sahl bin Saad di bagian perang Khandaq, dengan lafazh,'faghfir lil
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muhujiriin wal anshaar", tentu saja kalimat ini tidak mengikuti salah

satu nada syair yang dikenal.

Adapun jawaban untuk yang kedua dikatakan; Perkara yang

terlarang bagi beliau SAW adalah membuat sya'ir, bukan

melantunkannya. Sungguh tidak ada dalil yang melarang melantukan

syair dalam rangka membuat permisalan.

Dengan demikian, perkataan Az-Zuhi di atas tidak ada yang

perlu dikritik, meski terbukti beliau SAW melantunkan selain syair di
atas, karena Az-Zlhri hanya menafikan berita yang sampai

kepadanya, dan tidak menafikan secara mutlak.

Disamping itu, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Affan, dari

Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ma'mar, dai Az-Zuhri, dia berkata,
"Nabi SAW tidak pernah mengucapkan syair yang pernah diucapkan

sebelumnya atau diriwayatkan dari selainnya, kecuali bait syair ini."
Demikian yang beliau katakan.

Sementara ulama selainnya berkata, "Syair tersebut adalah hasil
gubahan Abdullah bin Rawahah, seakan-akan hal ini belum sampai

kepadanya." Tapi pernyataan dalam kitab Ash-Shahih lebih utama
dijadikan pedoman, yakni lafazh, "Syair salah seorang kaum
muslimin."

Hadits ini memperbolehkan mengucapkan syair dan jenis-
jenisnya, khususnya rajaz saat dalam peperangan, dan saat melakukan
pekerjaan berat, karena syair dapat membakar semangat dan

membangkitkan jiwa serta menggerakkannya untuk menghadapi
perkara sulit.

Ibnt Az-Zubair menyebutkan dari jalur Majma' bin Yazid, dia
berkata; Seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata saat itu:

Jika kami duduk sementara Nabi SAW bekerja.

Sungguh hal itu adalah perbuatan menyesatkan.

Senada dengannya dinukil melalui jalur lain dari Ummu
Salamah disertai tambahan; Ali bin Abu Thalib berkata:
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Tidaklah sama orang yang memaktnurkan masjid.

Terus beribadah padanya berdiri dan duduk.

Dengan orongyang melihat tanah sebagai penghalang.

Adapun seluk beluk ketika Nabi SAW tinggal di tempat Abu

Ayyub hingga menyempurnakan masjid akan disebutkan dalam hadits

Anas di bab ini juga.

Catatan:

Imam Bukhari menukil pula hadits ini secara lengkap dalam

kitabnya At-Tarikh Ash-Shaghir melalui sanad yang sama seperti di

atas. Lalu setelah kalimat, "Bait-bait sya'ir ini", terdapat tambahan,

"Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, jarak antara malam Al-Aqabah -

yakni yang terakhir- dan hijrah Nabi SAW adalah 3 bulan atau sekitar

itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bulan-bulan yang dimaksud adalah;

Dzulhijjah, Muharram, dan Shafar. Akan tetapi telah berlalu bulan

Dzulhijjah selama 10 hari. Lalu beliau SAW memasuki Madinah

setelah muncul hilal (bulan tsabit) bulan Rabi'ul Awal. Bagaimanapun

yang terjadi, sesungguhnya pengetahuan tentang hari beliau SAW

memasuki Madinah, sangat membantu dalam menenfukan lama

perjalanannya. Mungkin saja tiga bulan secara utuh, dan bisa saja

kurang daripada itu atau lebih. Sebab minimal yang dikatakan tentang

kedatangannya di Madinah adalah hari pertama bulan Rabi'ul Awal.

Sementara maksimalnya adalah hari ke-12 bulan yang sama.

Keempat Belas, hadits Asma' binti Abu Bakar tentang persiapan

Nabi SAW hijrah ke Madinah. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari

dari Abdullah bin Abi Syaibah, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari

bapaknya dan Fathimah, dari Asma'. Bapak daripada Hisyam adalatr

Urwah. Sedangkan Fathimah adalah istri Urwah. Dia adalah anak

perempuan Al Mundzir bin Az-Zubair. Adapun Asma' adalah nenek

keduanya (Urwah dan Fathimatr) sekaligus.
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\r-.'1 ti (Aku berkata kepada bapakku). Maksudnya, dia

berkata kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq.

'ir'tt (Aku gunakan untuk mengikatnya). Maksudnya, mengikat

perbekalan yang berada dalam tempat makanan, atau mengikat

kantong bekal. Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa yang

memerintahkannya membelah nithaq (ikat pinggang) miliknya adalah

bapaknya sendiri. Adapun penafsiran nithaq secara detil telah

disebutkan pada hadits Aisyah terdahulu.

Kelima Belas, hadits Ibnu Abbas yang menyatakan Asma'

adalah Dzat An-Nithaq (pemilik ikat pinggang). Hadits ini disebutkan

Imam Bukhari tanpa sanad. Namun, dia mengutipnya dengan sanad

yang maushul pada tafsir surah Al Bara'ah (At-Taubah) sebagaimana

akan disebutkan.

Keenam Belas, hadits Al Bara' tentang kisah hijrah Nabi SAW
ke Madinah. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini secara

ringkas. Namun, dia telah menukilnya dengan panjang lebar pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian ketika berbicara tentang

keutamaan Abu Bakar.

lmam Bukhari menyebutkan bagian awal hadits di tempat ini
dari Al Bara', padahal sesungguhnya hadits ini berasal dari Abu
Bakar, seperti yang telah dijelaskan. Diakhir hadits di tempat ini
terdapat indikasi ke arah itu. Kemudian Imam Bukhari
menyebutkannya kembali 

-setelah 
beberapa bab- melalui jalur lain

dari Al Bara' dengan redaksi yang lebih lengkap, sebagaimana yang

akan dijelaskan.

! c ..', c i.: o.l
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3909. Dari Asma' RA, sesungguhnya dia mengandung Abdullah

bin Zubair. Dia berkata, "Aku keluar sementara aku telah

menyempurnakan (masa kehamilan). Aku pergi ke Madinah dan

singgah di Quba'. Maka aku melahirkannya di Quba'. Kemudian aku

membawanya kepada Nabi SAW dan meletakkannya di pangkuannya.

Beliau minta dibawakan kurma lalu mengunyahnya dan meludahi

mulutnya. Maka yang pertama masuk ke perutnya adalah ludah

Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah saw men-/ahnik-nya dengan

kurma. Kemudian Rasulullah mendoakan dan memohon keberkahan

untuknya. Sungguh dia adalah anak pertama yang dilahirkan dalam

Islam."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Khalid bin Makhlad, dari Ali
bin Mushir, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Asma' RA,

"Bahwasanya dia hijrah kepada Nabi SAW dalam keadaan hamil."

L:UG C
,, f;i , -*!)l,. 

, . .,o,(6>v{i
'*t*

dia berkata, "Anak pertama yang

Abdullah bin Az-Zubair. Mereka

;;) J
t,i
)l

3910. Dari Aisyah RA,
dilahirkan dalam Islam adalah
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membawanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengambil kurma

dan mengunyahnya, lalu memasukkan ke mulutnya. Adapun yang

pertama masuk ke dalam perutnya adalah ludah Nabi SAW."

Ketujuh Belas, hadits Asma' binti Abu Bakar, bahwa dia

mengandung Abdullah bin Zubair di Makkah.
t- J ,i.'F | llj (Dan aku telah menyempurnakan). Maksudnya,

menyempurnakan masa kehamilan yang umum, yakni 9 bulan. Kata
'mutimmun' juga digunakan untuk wanita yang melahirkan setelah
janin mencapai usia yang cukup (normal).

:.Jjrr^itl'i :?JV 6*" singgah di Quba' dan melahirkannya

di Quba'). Keterangan ini memberi asumsi bahwa Asma' sampai di
Madinah sebelum Nabi SAW pindah dari Quba'. Padahal

kenyataannya tidak demikian.

/ '.,t ait, u ,* r;t yrdJ1t (Kemuaian aku membawanya

kepada xaoi seW). Y al,nidi Madinah.
'P'j 

1Xr*udian beliau meludahi). Penjelasannya telah

dikemukakan pada bab-bab tentang masjid.

'^3:, t (Kemuaian beliau mentahnilorya). Yakni memasukkan

kurma yang telah dihaluskan ke mulut bayi dan menggosokkan ke
langit-langitnya.

^*'!;3 (Memohon berkah atasnya). Yakni beliau SAW

mengucapk an, 4 ti,' ili, i (Semoga Allah memberi keberkahan

kepaclanya) atau 9.!:6."nal[i go Altah berkahilah ia).

Pd"I' ,t' il) :il'Jif ts€11oia adalah anak pertama yans

dilahirkan dalam Islam). Maksudnya, ffi* pertama dilahirkan di
Madinah dari kalangan Muhajirin. Adapun anak yang dilahirkan
dalam Islam di selain kota Madinah dari kalangan Muhajirin konon
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adalah Abdullah bin Ja'far di Habasyah. Sedangkan anak pertama

yang dilahirkan di Madinah 
-sesudah 

hijrah- dari kalangan Anshar

adalah Maslamah bin Makhlad, seperti diriwayatkan Ibnu Abi

Syaibah. Sebagian lagi mengatakan An-Nu'man bin Basyir.

Hadits ini memuat keterangan bahwa Abdullah bin Zubair lahir

pada tahun pertama hijrah, dan inilah yang menjadi pedoman. Berbeda

dengan pernyataan Al Waqidi dan para pengikutnya, bahwa Abdulah

dilahirkan pada tahun kedua hijrah, tepatnya 20 bulan sesudah hdrah.

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Abdullah bin Ar-Rumi, dari

Abu Usamah, setelah kalimat 'dalam Islam', terdapat tambahan, 7P
'4 nUl ;, es'-fr ,o"j'tr-rt!€ s:jil t'l ,rd.,i t "j o'.tlr.5t (Maka

kaum muslimin sangat bergembira karenanya. Sebab orang-orang

yahudi berkata, 'Kami menyihir mereka sehingga tidak bisa

mendapatkan keturunan'.). Riwayat ini dikutip Al Waqidi melalui

sanad-nya hingga Sahal bin Abu Hatsmah. Keterangan serupa dinukil
juga dari Abu Al Aswad dari Urwah. Namun, pandangan ini tertolak

bahwa hijrah Asma' dan Aisyah serta keluarga Abu Bakar lainnya

terjadi sesudah kondisi Nabi SAW stabil di Madinah. Jaraknya

sangatlah dekat tidak mungkin mencapai 20 bulan dan bahkan tidak

pula 10 bulan.

ri$';.'-J6 'ai6.ri TDtriwayatknn pula Khatid bin Makhlad).

Riwayat ini dinukil melalui sanad yarrg maushul olehAl Ismaili dari

jalur Utsman bin Abi Sayibah, dari Khalid bin Makhlad, melalui

sanad seperti di atas, dengan lafazh, '^:tb'i.1' li ,k et'otf6'q\,
il-;r, :i; irr k'}t yrui e +'i'C;?(Dia hiirah datam

keadaan mengandung Abdullah. Lalu dia melahirknnnya di Quba'
dan tidak menyusuinya hingga membawanya kepada Nabi SAW). Pada

bagian akhir disebutkan, lt |t* it:J"'} -'l.;. wlS €t- aib k "i

(Kemudian beliau SAllr shalat atasnya -yalcni 
mendoakannya- dan

memberinya nama Abdullah).
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Kedelapan Belas, hadits Aisyah yang semakna dengan hadits

sebelumnya. Dalam hal ini harus dipahami bahwa hadits tersebbut

dinukil oleh Urwah dari ibunya (Asma'), dan dari bibinya (Aisyah

RA). Imam Bukhari telah meriwayatkannya dari Abu Usamah, dari

Hisyam, dengan dua jalur tersebut, seperti anda lihat. Hanya saja

dalam riwayat Asma' terdapat tambahan yang khusus berkenaan

dengan dirinya.

Imam Bukhari menyebutkan riwayat penguai bagi hadits Asma',
yaitu riwayat mu'allaq yang sudah kita bahas. Abu Nu'aim
menyebutkan pula riwayat pendukung lain bagi hadits Aisyah, yaitu

riwayat Abdullah bin Muhammad bin Yahya dari Hisyam. Kemudian

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Khalid dari Hisyam 
-secararingkas- seperti itu. Lalu dia menukil dari Syu'aib bin Ishaq, dari

Hisyam, suatu keterangan yang mengindikasikan bahwa hadits

tersebut diriwayatkan Syu'bah dari ibunya dan bibinya. Adapun

lafazhnyadari jalur Hisyam adalah, 'lr-! lijj, *'r!ti:j 4o
" ,'..:'..!, . '-a . ;a ".t, . r 1at . , .',>-^Et rS i,i,tii :Ut! ,f,)t U .i,t r:q ,k ej o7r, t ,Ai *'f
"*.o u,t 1*,bt "i ,ts:t4, *, yi' ,,ir l' J?:) tirii) *7 j ,y,

\:{a.i 63-o. tf ii qb,; &i (Jrwah dan Fathimah binti

Mundzir menceritakan kepadaku, keduanya berkata, "Asma' keluar
saat hijrah dan dia mengandung Abdullah bin Az-Zubair. Dia
berkata, 'Aku datang ke Quba' dan melahirkan di sana. Kemudian

aku keluar (dari Quba') maka dia diambil Rasulullah SAW dan

ditahnik. Selanjutnya, Rasulullah minta dibawakan kurma'. Aisyah

berkata, 'Kami tinggal beberapa lama mencari kurma itu sebelum

menemukannya. Lalu Rasulullah SAW mengunyahnya). Riwayat ini
menerangkan bahwa hadits itu telah diterima oleh Urwah dari
keduanya (Aisyah dan Asma') sekaligus. Lalu pada bagian jalur ini
diberi tambahan, 

'Jheq,la'tt 
ry y i.t'p:;, j,):rt|te irl;j

'AJ-t;.'J'nfi ,1\t,l|,1'o;i1 |*r y A, ,rp ittr lBeltau memberinya

nama Abdullah. Kemudian dia datang saat telah berusia 7 atau 8
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tahun untuk membaiat Rasulullah SAW. Dia melakukannya atas

perintah Zubair. Maka Rasulullah tersenyum dan membaiatnya).

Ibnu Ishaq menyebutkan; Ketika Nabi SAW datang ke Madinah,

beliau mengutus Zaidbin Haritsah untuk menjemput istrinya (Saudah

binti Zam'ah), dua putrinya (Fathimah dan Ummu Kultsum), Ummu
Aiman (istri Zaid bin Haritsah), dan anaknya (Usamah). Turut
bersama mereka Abdullah bin Abi Bakar sambil membawa ibunya

(Ummu Ruman) serta dua saudaranya (Asma' dan Aisyah). Mereka
tiba saat Nabi SAW sedang membangun masjidnya.

Semua keterangan ini dikaitkan dengan redaksi 'Dia
melahirkannya di Quba', yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Az-
Zubair dilahirkan pada tahun pertama hijrah, seperti yang disebutkan

di awal.

-t:fi 
(Mereka membawanya). Dari penjelasan sebelumnya

diketahui bahwa ibunya yang membawanya kepada Rasulullah SAW.
Namun, ada kemungkinan juga ikut bersamanya beberapa orang.

Misalnya, suami dan saudaranya.

- e$r3f j @oU beliau memasukkannya di mulutnya). Ibrur

At-Tin berkata, "secara lahiriah, pengunyaan terjadi sebelum

dimasukkan dalam mulutnya, padahal yang dikenal para pakar bahasa,

bahwa mengunyah mesti te{adi dalam mulut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pemahaman yang ganjil.
Karena kata ganti 'nya' pada kata 'mulutnya' kembali kepada

Abdullah bin Az-Zubair. Maksudnya, Nabi SAW mengunyah kurma
itu dalam mulutnya kemudian memasukkannya dalam mulut Abdullah
bin Az-Zubair. Perkara ini cukup jelas bagi siapa yang

rnemperhatikannya.

f
;t

*i *\' t:" i",; ,Pl
t. i. )., ,, t,,ctrc. o-.
dlrr sLp !, qS o_,*t- g:" ,5*

:lo & ?nt oy, /," i ii
n. o2.../ t. ct .t. . ,?
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.:4i* '^fr, ,y, J;r lft or^r$ Ey n-6yut,o olt
*t *\t J* itJ;' rn"G ,:.;.k

3911. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW
berangkat ke Madinah sambil membonceng Abu Bakar. Abu Bakar
saat itu adalah syaikh yang dikenal, sedangkan Nabi SAW adalah

pemuda yang tidak dikenal." Dia berkata, "Seseorang menemui Abu
Bal:ar dan berkata, 'Wahai Abu Bakar, siapakah laki-laki yang berada

di depanmu?' Maka Abu Bakar menjawab, 'Ini adalah orang yang

menunjukkan jalan kepadaku'." Dia berkata, "Orang itu mengira yang

dimaksud adalah jalan yang dilalui. Padahal yang dimaksud oleh Abu
Bakar adalah jalan kebaikan. Abu Bakar menoleh dan melihat seorang

penunggang kuda yang hampir menyusul mereka. Dia berkata, 'Wahai
Rasulullah, ini penunggang kuda telah menyusul kita'. Nabi SAW
menoleh dan mengucapkan, 'Ya Allah, jatuhkanlah ia'. Maka orang
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itu dijatuhkan oleh kudanya. Kemudian kuda itu bangkit dan

meringkik. Dia (penunggang kuda) berkata, 'Wahai Nabi Allah,

perintahkan kepadaku apa yang engkau kehendaki'. Beliau SAW

bersabda, 'Berdirilah di tempatmu, janganlah engkau biarkan

seseorang menyusul kami'." Dia berkata, "Di awal siang ia
bersungguh-sungguh hendak menangkap nabi Allah dan di akhir siang

menjadi senjata untuknya. Rasulullah SAW singgah di sisi Harrah.

Lalu beliau mengirim utusan kepada kaum Anshar dan mereka pun

datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Mereka memberi salam

kepada keduanya dan berkata, 'Naiklah (hewan) kalian berdua dalam

keadaan aman dan ditaati'. Maka Nabi SAW menaiki hewan

tunggangannya bersama Abu Bakar sementara mereka mengelilingi

keduanya dengan persenjataan lengkap. Saat itu di Madinah telah

diumumkan; Nabi Allah datang... Nabi Allah datang... Maka mereka

berkerumun untuk melihat seraya berkata, 'Nabi Allah datang'..'

Beliau terus berjalan hingga sampai di samping rumah Abu Aypb.
Sesungguhnya beliau bercerita kepada keluarganya. Temyata

Abdullah bin Salam mendengar tentang beliau SAW, dan saat itu

Abdullah bin Salam sedang berada di kebun keluarganya memetik

buah untuk mergka. Beliau pun bersegera menyelesaikan pemetikan,

lalu datang dan ia (buah itu) bersamanya. Dia mendengar dari Nabi

SAW dan kembali kepada keluarganya. Nabi Allah berkata, 'Manakah

rumah keluarga kami yang paling dekat?' Abu Ayyub berkata, 'Aku!

wahai Nabi Allah, ini pemukimanku dan ini pintu rumahku'. Beliau

SAW bersabda, 'Pergilah dan siapkan untuk kami tempat istirahat'.

Dia berkata, 'Berdirilah dengan berkah Allah'. Kemudian Nabi Allah

datang maka Abdullah bin Salam juga datang dan berkata, 'Aku

bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW, dan engkau datang

membawa kebenaran. Orang-orang Yahudi telah mengetahui aku

adalah pemimpin mereka dan anak pemimpin mereka. Aku adalah

orang paling pandai di antara mereka dan anak orang paling pandai di

antara mereka. Panggil mereka dan tanyai tentang aku sebelum

mereka mengetahui aku telah masuk Islam. Sebab bila mereka

mengetahui aku telah masuk Islam, mereka akan mengatakan tentang

FATHUL BAARI _ 465



aku yang tidak ada padaku'. Nabi SAW mengirim utusan (kepada

mereka) dan mereka pun datang lalu masuk menernuinya. Rasulullah

SAW bersabda kepada mereka, 'Wahai sekalian Yahudi, celakalah

kalian, takutlah kepada Allah. Demi Allah yang tidak ada sesembahan

kecuali Dia, sungguh kamu mengetahui bahwa dia adalah utuson

Allah yang sebenarnya, dan dia datang kepada kamu dengan

kebenaran, malea masuklah kalian ke dalam Islam'. Mereka bekatd,

'Kami tidak mengetatruinya'-mereka mengatakan demikian kepada

Nabi SAW dan nabi mangucapkannya tiga kali-Lalu beliau bertanya,

'Laki-loki yang bogaimanakah di antara kamu Abdullah bin Salam?'

Mereka menjawab, 'Itu adalah pemimpin kami dan anak pemimpin

kami. Orang paling pandai di antara kami dan anak orang paling
pandai di antara kami'. Beliau SAW bertanya, 'Bagaimana pendapat

kamu jika dia masuk Islam?' Mereka menjawab, 'Maha suci Allatr,
sungguh dia tidak akan masuk Islam'. Nabi bertanya,'Bagaimana
pendapat kamu jika dia masuk Islam?'Mereka menjawab, 'Maha suci

Allah, sungguh dia tidak akan masuk Islam'. Nabi SAW bertanya lagi,

'Bagaimana pendapat kamu jikn dia masuk Islam?' Mereka

menjawab, 'Maha suci Allatr, sungguh dia tidak akan masuk Islam'.

Nabi SAW bersabdq 'llahai lbnu Salam, lceluarlah kepada mereka'.

Dia pun keluar dan berkata, 'Wahai kaum Yatrudi, takutlatr kalian
kepada Allah, demi yang tak ada sembahan sesungguhnya selain Dia,
sungguh kamu mengetahui bahwa dia Rasulullah SAW, dan dia
datang dengan kebenaran'. Mereka berkata, 'Engaku berdusta'. Maka
Rasulullah SAW mengeluarkan me,reka."

Kesembilan Belas, hadits Anas bin Malik tentang hijrah Nabi

SAW. Imam Bulrtari mengutip hadits ini dari Muhammad, dari Abdu

Shamad, dari bapaknya, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin
Malik. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Salam. Hanya saja

Abu Nu'aim berkata dalam kitab Al Mustakhraj, "Aku kira dia adalah

Muhammad bin Al Mutsanna Abu Musa." Adapun Abd Shamad

adalah Ibnu Abdul Waris bin Sa'id.
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f Ul"Jij (Membonceng Abu Bakar). Ad-Dawudi berkata,

"Kemungkinan Abu Bakar naik di belakang hewan tunggangan Nabi

SAW, dan kemungkinan juga dia berada di atas hewan yang lain dan

berjalan di belakang Rasulullah SAW. Allah berfirman surah AI

Anfaal [8] ayat g, ,t)] eifr.'jr 4l\(Dengan seribu malaikat yang

datang berturut-turut), yakni sebagiannya datang setelah sebagian

yang lain."

Ibnu At-Tin berkata, "Kemungkinan paling kuat adalah yang

pertama." Menurutnya, kemungkinan kedua tidak dapat dibenarkan

karena konsekuensinya Abu Bakar bisa berjalan di hadapan Nabi

SAW.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, konsekuensi ini dapat terjadi jika

redaksi hadits menyebutk un, f. ,fr1'& "Jts-; Pt y irt ;:r'ori:t1
(Nabi SAI( membonceng_dibelakang Abu Bakar). Adapun jika lafazh

itu menyebutkan, t' U.lUt-i *'l (Beliau membonceng Abu Bakar),

maka tidak ada asumsi yang mengarah kepada konsekuensi tersebut.

Pada bab berikutnya akan disebutkan melalui jalur lain dari Anas,
'i\ f ti.rt ^,j-lrt ,P *ito n' & ,;t dt Fi ,i* (seakan-akan

aku melihat kepada Nabi SAW di atas hewan tunggangannya dan Abu

Bakar memboncengnya).

"g3 
f iii 6"*"ntara Abu Bakar adalah syaikh). Maksudnya,

Abu Bakar telah beruban. Abu Bakar telah dikenal mereka, karena dia

sering melewati penduduk Madinah untuk berdagang. Berbeda dengan

Nabi SAW dalam kedua hal itu. Sebab beliau telah lama tidak

berkunjung ke Madinah dan juga belum beruban. Karena

sesungguhnya beliau SAW lebih tua dibanding Abu Bakar. Pada bab

ini akan disebutkan juga dari Anas bahwa tidak ada seorang pun yang

beruban di antara mereka yang ikut hijrah, selain Abu Bakar.

'J:;-) LtJ *t y lu' ,.-& lt,f: (Dan Nabi Atlah adatah

pemuda yang tidak dikenal). Secara zhahir, Abu Bakar RA lebih tua
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daripada Nabi SAW. Namun, sebenamya tidak demikian. Abu Umar
menyebutkan dari riwayat Habib bin Asy-Syahid, dari Maimun bin
Mihran, dari Yazid bin Al Asham, .g.'! ir-i ej y il' u& olt ,ti

q ';1u;1i,';i:: ,t )t'l?:,6-'?;i U( ,jri rUi i( 6i i;i,J$,-S;.
(Sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, 'Siapa di
antara kita yang lebih tua, alat ataukah engkau?' Beliau menjawab,
'Engkau lebih mulai wahai Rasulullah saw dan lebih besar,
sedangkan aku lebih tua daripada engkau'.).

Abu Umar berkata, "Riwayat ini nrursal dan aku kira ia tidak
lain hanyalah suatu kekeliruan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kenyataan yang sebenarnya seperti
yang ia duga. Hal seperti ini hanya dikenal berkaitan dengan Al
Abbas. Adapun Abu Bakar, sebagaimana yang dinukil dalam kitab
Shahih Muslim, usianya mencapai 63 tahun, sementara dia hidup
sesudah Nabi SAW selama 2 tahun lebih beberapa bulan. Maka
konsekuensinya usia Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi
SAW.

"t.Jl' C-5+- (Menunjukkan jalan kepadaku). Ibnu Sa'ad

menjelaskan sebab hal ini dalam riwayatnya, 'ni ',,i 
f \t 4- nlr t:1

tu a :Slrirl ,?6 eV iltt Ut U ,p tiy o,Ki ,r* ogt ii ,F.g.l j6

**-.rt-ro :i6 feJii (.sesangguhnya Nabi SAW berkata kepada Abu

Bakar, 'Palingkan manusia dariku'. Maka jika ada yang bertanya;
Siapa engkau? Dia menjawab, 'Orang yang sedang mencari
keperluannya'. Lalu bila ada yang bertanya; Siapa yang bersamamu?
Dia berknta, 'Orang yang menunjukkanku jalan.'). Dalam hadits
Asma' binti Abu Bakar yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, .f61

1r; 
,J'*t ru;; ri.i' c ,-fi. c, l:F" gt 4 $$ u,$r e.6ip >63 

"Sj. ij
,t-y- (Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang dikenal di antara

manusia. Jika ada seorang yang bertemu dengannya maka ia
bertanya kepada Abu Bakar, 'Siapa yang bersamamu?' Maka Abu
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Bakar menjawab, 'Dia orang yong menunjukkanlat'). Maksudnya,

penunjuk dalam agama, tetapi orang yang bertanya mengira penunjuk

jalan.

)1ri r.ii !, ly:t[,jrii (Dia berlcata, "Wahai Rasulullah SAW,

ini ada penunggang leada".). Penunggang kuda yang dimaksud adalah

Suraqatr. Penjelasan kisahnya sudah disebutkan pada hadits kesebelas

di bab ini.

Dalam perjalanan itu, Nabi SAW dan Abu Bakar menemui

berbagai kej adian, diantaranya:

Singgatr di kemah Ummu Ma'bad. Kisah kejadian ini disebutkan

Ibnu Khuzaimatr dan Al Hakim secara panjang lebar. Al Baihaqi

meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il, dari jalur Abdunahman bin

Abi Laila, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, serupa dengan kisahnya

tentang air susu kambing yang kurus, tanpa menyebutkan sifat beliau

SAW. Akan tetapi dalam riwayat ini tidak sebutkan nama perempuan

pemilik karnbing dan tidak pula nasabnya. Dengan demikian ada

kemungkinan ia adalatr kisah lain.

Mereka juga melewati seorang budak penggembala kambing.

Kisatr ini sudah'disebutkan pada hadits Al Bara' dari Abu Bakar. Abu

Said meriwayatkan dalam kitab Syaraf Al Musthafa, dari jalur Iyas

bin Malikbin Al Aus Al Aslami, diaberkata, h'.J- !, S*tt?6il
';-:,;i f , l'j,is:f .nl ,rfi ,9u;6 f,y.'i; k ilt*t*
* j: i;*ti,'tfi 'i6 sa[,i"r r; 'iri ,l*,iui F.,rj iil*iti
c-it'l," 1Jdi (Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar melala*an hijrah,

keduanya melewati unta lmmi di Juhfah. Mereka bertanya, 'Milik

siapa ini?' Penggembala menjawab, 'Milik seorang laki-laki dari

suht Aslam'. Nabi SAW'menoleh kepada Abu Bakar dan berkata,

'Englrau selamat'. Abu Bakar bertanya, 'Siapa namamu?' Dia

menjawab, 'Mas'ud'. Nabi SAI{ menoleh kepada Abu Baknr dan

berkata, 'Engkau berbahagia'.). Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu

As-Sakan dan Ath-Thabarani, dari Iyas, dari bapaknya dari kakeknya
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Aus bin Abdullah bin Hujr -lalu disebutkan seperti di atas dengan

redaksi lebih parljang- dan di dalamnya disebutkan, t-:6rbbi *21'01

.jt'' 'ry" s !, q\A-t'oi'rVii ,tiW hro W'{,-\?: ,*t',P
(Sesungguh Aus memberikan pada keduanya unta pejantan miliknya

seraya mengutus bersama keduanya budaknya bernama Mas'ud.
Beliau memerintahkan kepadanya agar tidak berpisah dengan

keduanya hingga mereka sampai di Madinah).

Cerita Anas tentang kisah Suraqah termasuk riwayat mursal

sahabat. Barangkali Anas menerimanya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Pada pembahasan yang lalu tentang keutamaan Abu Bakar sudah

disebutkan bahwa Anas meriwayatkan dari Abu Bakar kisah

keberadaannya di goa Tsaur, yaitu perkataan Abu Bakar, "Wahai
Rasulullah, sekiranya salah seorang mereka melihat ke bawah

kakinya, niscaya dia akan melihat kita."

riii f s,li *i y Xu' ,* i' ig St']w ;r;l\t J\5'i
t$'i' .#t-hi ii 1^i rsrr tjv5;a1; ltatu beliau mengirim utusan

kepada kaum Anshar dan mereka pun datang kepada Nabi SAW dan

Abu Bakar. Mereka memberi salam kepada keduanya dan berkata,
'Naiklah [hewan] kalian berdua dalam keadaan aman dan ditaati'.
Maka keduanya pun naik). Riwayat ini mengesampingkan kisah

beliau yang tinggal beberapa hari di tempat tersebut. Hal ini telah

dijelaskan pada hadits ketiga belas. Adapun kalimat hadits ini secara

lengkap adalah; Beliau SAW singgah di tepi Harrah dan tinggal di

Quba' beberapa hari seraya membangun masjid Quba'. Setelah itu,

beliau mengirim utusan kepada kaum Anshar....

'rfi gj jt )E'Ji rf (Hingga berhenti di sisi tempat tinggal

Abu Ayyub). Kisah ini telatr dijelaskan pada hadits ketiga belas. lmam

Bukhari berkata dalam kitab At-Tarikh Ash-Shaghir;Musa bin Ismail

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan

kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, "Sungguh aku

sedang berjalan bersama anak-anak. Tiba{iba mereka berkata,
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'Muhammad datang'. Kami pun berangkat, tetapi tidak melihat
sesuatu. Hingga ketika beliau dan satrabatnya datang, keduanya pun
berhenti di salah satu reruntuhan bangunan Madinah, lalu keduanya
mengutus seorang laki-laki untuk mengumumkan kedatangan mereka.
Maka beliau disambut sekitar 500 orang kaum Anshar. Mereka
berkata, 'Berangkatlatr dalam keadaan aman dan ditaati'."

'r-jii'&lr-;4,-{ ts"sungguhnya beliau bercerita kepada

keluarganya). Kata ganti 'beliau' di sini kembali kepada Nabi SAW.

i>r-'ii 1' -r-ib u;'*\1 lftba-ttba Abdultah bin Salam

mendengar). Dia adalah Ibnu Al Huwairits Al Isra'ili. Nama
panggilannya adalah Abu Yusuf. Sebagian sumber mengatakan batrwa
nilmanya adalah Al Hushain, tetapi diberi nama Abdullatr dalam
Islam. Dia termasuk salah seorang sekutu bani Auf bin Khazraj.

*i A;&3 j ,:*i y i,'& !,',ii'* (Dia mendengar

dari Nabi SAW, kemudian kembali kepada keluarganya). Dalam
riwayat Imam Ahmad, At-Tirmi&i 

-Dia menshatrihkannya-dan Al
Hakim, dari jalur Ztxarah bin Auf4 dari Abdullah bin Salam, dia
berkatq e.4 ,9t oA, ,fr, G-!, *i * b,& l, J:Fr?n 6
c;r-? *r'E'+t'oi .r* *i|>i;-,t 6tf ,4t p\ oa, (Ketika

Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang pun berlampul
kepadanya, maka aku datang bersama manusia untuk melihat beliau
sAllt. Ketika jelas bagilru wajahnya maka alat pun mengetahui bahwa
wajah beliau bukan wajah seorang pendusta).

Al Imad bin Katsir berkata, "Makna lahir redaksi ini

-maksudnya 
versi Imam Ahmad terhadap hadits Abdullah bin Salam

dengan lafazh, -\u;ir J;;it'n-yt pr y i' ,p !, ly3?f il
y;;;t l;&',rK (Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-

orang berkumpul karena kedatangannya, maka alru termasuk di
antara mereka yang berlatmpul)- bahwa Abdullatr bin Salam sempat
berkumpul bersama Nabi SAW saat beliau datang di euba'.
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Sementara makna zhahir hadits Anas menyatakan Abdullah bin Salam
berkumpul bersama Nabi SAW setelah singgah di tempat tinggal Abu
Ayyub." Dia berkata, "lJntuk itu dipahami bahwa Abdullah bin Salam
sempat bertemu Nabi SAW dua kali."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada riwayat pertama tidak ada
penyebutan Quba' secara khusus. Maka secara zhahir keduanya
menyebutkan kisah yang sama. Adapun kata 'Madinah' pada riwayat
lmam Ahmad dipahami dengan arti di dalam kota Madinah.

t',1ti 9i :itei luanakah rumah keluarga kami yang paling

dekat?). Penjelasan mengenai hal itu sudah disebutkan pada bagian
akhir hadits ketiga belas. Beliau menyebut mereka sebagai
keluarganya, karena kekerabatan antara mereka dari pihak wanita.
Dari mereka inilah asal ibu Abdul Muththalib (kakek Nabi SAW),
yaitu Salma binti Auf, dari bani Malik bin Najjar. Oleh karena itu,
dalam hadits Al Bara' disebutkan bahwa beliau SAW tinggal di
tempat paman-pamannya dari pihak ibu, atau kakek-kakeknya dari
kalangan bani Najjar.

16 .&i (Siapkan untuk kami tempat istirahat). Maksudnya,

tempat untuk tidur siang.

Lii,,dLi (Dia berkata, "Berdirilah kalian berdua"). Dalam

riwayat ini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional,
seharusnya adalah; Dia pergi dan menyiapkan tempat lalu berkata....

Apa yang kami katakan dinyatakan secara tegas dalam riwayat
Al Hakim dan Abu Sa'id, ;U e'ry 1'W'6tl,v loia pergi dan

menyiapkan untuk keduanya tempat istirahat, kemudian dia
datang...). Dalam hadits Abu Ayyrb yang dikutip Al Hakim dan

selainnya disebutkan, e*i:t'$'Jfi ,bt ey i,' d; nlr tli all

F aii:;^r e pr y.l' ,r,; dt Itx_ J;-* u,i'-t'*i j ,ft
+ r ;la'A i.i',:li (Dia menempatkan Nabi SAW: pada bagian

bawah dan menempatkan dirinya beserta keluarganya pada bgian
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atas. Kemudian beliau merasa ibo atas hal itu dan tenrs memohon

kepada Nabi SAll hingga mau pindah ke bagian atas dan dia turun ke

bagian bawah). Keterangan serupa ditemukan juga dalam riwayat dari

Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas yang dikutip Abu Sa'id di kitab

Syalbr Al Mushthda.lbnu Sa'ad memberi informasi pula bahwa Nabi

SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan hingga rumah-

rumahnya selesai dibangun.

Abu Ayyub adalatr Khalid bin Zaid bin Kulaib dari bani Najjar.

Sementara bani Najjar berasal dari Khazraj bin Haritsah. Dikatakan;

Ketika Tabi'a menyerang Hljaz dan menguasai Yastrib, maka datang

kepadanya 400 ratrib seraya mengabarkan kepadanya tentang

keharusan mengagungkan Ka'bah, lalu akan ada nabi yang diutus dan

tempat tinggalnya adalah Yatsrib. Maka dia menghormati para rahib

itu dan mengagungkan Ka'bah hingga memberinya kain penutup.

Dialah orang pertama yang memberi kain penutup Ka'batr. Dia
menulis satu surat lalu manyerahkannya kepada salah seorang laki-
laki di antara para rahib tersebut seraya berwasiat agar

menyerahkarumya kepada Nabi SAW jika ia sempat bertemu

dengannya. Konon Abu Ayyub termasuk keturunan lakiJaki yang

menerima surat,tersebut. Kisah ini diriwayatkan Ibnu Hisyam dalam

kitab At-Tijan, dan disebutkan Ibnu Asakir dalam biografi Tabi'a.

l!fi Wt ,i6t ira il i' ,f ,* pi to i'& l' J:rri;E fri
!, J:rt: (Ketika Rasulullah SAW datang, malca Abdutlah bin Salam

datang dan berkata, "Alet bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah).

Yakni Nabi SAW datang ke rumah Abu Ayyub, dan Abdullatr bin
Salam datang kepadanya di tempat itu, seraya mengucapkan perkataan

tersebut. Dalam riwayat Humaid dari anas 
-seperti 

akan disebutkan

sebelum pembahasan tentang peperangan- terdapat tambatran bahwa
Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa

perkara. Ketika beliau SAW memberitahukan kepadanya tentang hal-

hal itu, maka dia pun masuk Islam. *'$t- ,jt:|rul;*,1 ,f Ji|-'06,6

iu. sj ,,7it ,yi'illtt- ?6b J:)i q ,yil, !t?t J\1 6 ,A ttffi-, :r,
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n1r )) '",j;#t Wi ,'Jrl y.6'qtr'n ft W yi ,;l,1 yrt jiLf- l,;t
'4.itsjiJlt tt 'j6 

j *t |tht ;o 1oi" mendatangi betiau dan

bertanya kepadanya tentqng beberapa hal. Dia berkata, 'Aku

bertanya kepadamu tentang tiga hal yang tidak seorangpun

mengetahuinya, kecuali seorang nabi; Apakah awal tanda hari
Kiamat? Apakah makanan pertama yang dimakan penghuni surga?
Dan mengapa seorang anak mirip dengan bapal<nya atau mirip
dengan ibunya?' Ketika Nabi mengatakan jawaban pertanyaannya
maka dia berkata, 'Aku bersal<si sesungguhnya engkau adalah
Rasulullah SAW'. Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya Yahudi

adalah kaum pendusta...' .").

Dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Abdullah bin Abi bakar bin
Hazm, dari Yahya bin Abdullah, dari seorang laki-laki keluarga
Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, dia berkata, "Aku
mendengar tentang Rasulullah SAW, dan aku mengenal sifat serta
namanya. Aku pun merahasikan hal itu hingga beliau datang ke
Madinah. Aku mendengar beritanya sementara aku berada di atas

pohon kurma. Maka aku pun bertakbir. Bibiku (dari pihak bapak)
yang bernam Khalidah binti Al Harits berkata, 'sekiranya aku

mendengar berita tentang Musa niscaya aku tidak akan melebihkan'.
Aku berkata, 'Demi Allah, dia adalah saudara Musa, diutus membawa
apa yang dibawa Musa'. Dia berkata kepadaku, 'Wahai anak

sudaraku, diakah yang biasa dikabarkan kepada kami akan diutus
bersama dengan kedatangan Kiamat?' Aku berkata, 'Benar!' Dia
berkata, 'Kalau demikian, itulah yang diharapkan'. Kemudian aku

keluar menemuinya dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu aku
menemui ahli baitku dan memerintahkan mereka hingga mereka
masuk Islam. Lalu aku datang kepada Rasulullatr dan berkata,

'Sesungguhnya Yahudi adalah kaum pendusta...' (Al Hadits).

ii:(J ,J l*- * Ui (Sungguh orang-orang yahudi telah

mengetahui bahwa alar adalah pemimpin mereka). Dalam riwayat
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berikutnya disebutkan,|4.i:-'t$tlt lr ,S?,tr;- J'6 (Oia berleata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi adalah kaum pendusta'.).

'e-rp r;; rjri (Mereka mengatakan tentang alat apa yang

tidak ada padalat). Dalam riwayat berikut yang dikutip Abu Nu'aim

disebutkan,'!:rb i fr. (Meret<a mendustakanht di hadapanmu).

'1, ''j:+ br P i'id S;ib gaka Nsbi Auah mengirim

utusan). Yakni mengirim utusan kepada Yahudi, lalu mereka pun

datang.

* riV* (Mereka pun masuk menemuinya). Yakni setelah

Abdullah bin Salam bersembunyi dari mereka, seperti akan dijelaskan

pada tempatnya. Dalam riwayat Yahya bin Abdullah disebutkan,

:'su: .4.ioi gt4. r:t* tl e;y1;b'rtY. "i *:i * c€Yi6
:!'rrr,rt *\6 ( 'Masul*an alu di sebagian rumahmu kemudian

tanyai merelra tentang dirilru. Karena jilra mereka mengetahuinya

niscaya alcan mendustakanku dan mencelalat Dia berkata, *Maka

beliau pun memasukkan aku di salah satu ntmahnya").

| \til'il.ti t-i,ill, ,$*,'i.ti ,,iii!. (pr^impin kami dan anak

pemimpin kami. Orang paling pandai di antara kami dan anak orang
paling pandai di antara kami). Dalam riwayat berikut dikatakan,

'Mereka berkata, t l 'ljl;J,l.ti rtiiz ,t ?'i.ti rJp (Orang terbaik di

antara kami dan anak orang terbaik di antara kami serta orang
paling utama di antara knmi dan anak orang paling utama di antara
kami). Barangkali mereka mengucapkan semua itu, atau sebagian

periwayat menukil dari segi makna.

€; |j..Ji (Mereka berkata, "Orang paling buruk di antara

kami".). Dalam riwayat Yahya bin Abdullah disebutk*, ii ak rjul
'e.t"l,t (Mereka berkata, 'Engknu berdusta', kemudian mereka pun

mencaci maki alat).
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"Engkau berdusta." Maka Rasulullah SAW mengeluarkan mereka).

Dalam riwayat Yahya bin Abdullah disebutkan, gJ( !, J'/|'r6-'di
;:-rii ?i;.t ):,i,Fi'4.{p'#t t;i lttcu berkata, 'I(ahai
'Rasulullah, 

buiankah aku telah memberitahukan kepadamu bahwa

mereka adalah kaum yang suka membuat kebohongan, ahli khianat,

dusta, dan berbuat dosa). Lalu dalam riwayat berikutnya disebutkan,

itt'J';.-. ) J- Jei * t; v; ilvi tt ilt (Mereka pun melecehkannya.

Maka dia berkata, 'Inilah yang tadinya aku khawatirkan wahai

Rasulullah'.).

:Jrs'&?nr qr=Ut i * * :# it,f ,t- e6'*'# il ""i'),^i'|d iYT 
a''i;i<ti;fw:o.'";; ok

-,nl c' i- '-, .,i ',, ,.'rl, , ., ,i','-1 -:,'i ,. .'
?.r'q4;-e$ t,ifdti;';:t, :*t -'\1 '{)J

^*, ;6|s'r. ;,i; .itri 
". ?6 Ct'jw uYi

.u

3912. Dari Nafi'-yakni dari Ibnu Umar- dari Umar bin
Khaththab RA, dia berkata, "Dahulu ditetapkan untuk kaum Muhajirin
pertama 4000 pada empat, dan ditetapkan untuk Ibnu Umar 3500.

Dikatakan kepadanya, 'Dia termasuk kaum Muhajirin, mengapa

engkau mengurangi bagiannya dari 4000?' Dia berkata, 'Hanya saja

dia dibawa hijrah kedua orang tuanya'. Dia berkata, 'la tidak sama

seperti orang yang hijrah sendiri'."

*:, y\t ,k yt );, e €;a ,Jo 76 * !:t €) e
3913. Dari Abu Wa'il, dari Khabbab, dia berkata, "Kami hijrah

bersama Rasulullah SAW.. ."

i
I
ii

i
$f
t{
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;-L'2 t * rf iu',k !, );r { s;r,,iu ** *
;41 l* :ri qf,, il ,.# u # ,i' ,b 6?i **:j i,
$G? i; yt q 

^!i;: t*'r;;o .r-f i;. ,ys :,in, ;;'Ja
r;G ,'ziiL;{L., # 

'i$ 
,ii*,',;:;' ,a?, a,+,

* : e'P;3 Ar L:(,',Pl"ol *; Y \t * :i,: ;;
.A"{-'ri U;'i:.;e-i i L:, ..\\,

3914. Dari Khabbab, dia berkata, "Kami nrr* ;.r;;
Rasulullah SAW mengharap ridha Allah, maka telah wajib pahala

kami pada Allah. Sebagian kami ada yang telatr meninggal dan belum
makan pahalanya sedikitpun. Di antara mereka adalah Mush'ab bin
Umair. Dia terbunuh hari Uhud dan kami tidak mendapatkan sesuatu

untuk mengafaninya kecuali selimut. Jika kami menutupkan
kepalanya maka kedua kakinya keluzir [nampak]. Bila kami menutup

kedua kakinya maka kepalanya keluar [nampak]. Maka Rasulullah

SAW memerintatrkan kami menutupkan idzkhir pada kepalanya dan

kakinya. Lalu di antara kami ada yang telah matang untuknya buahnya

dan dia pun memetiknya."

Kedua Puluh, hadits Umar bin Khaththab tentang pemberian

kepada Ibnu Umar yang lebih sedikit dibanding kaum Muhajirin
lainnya. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibrahim bin
Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Ubaidilahbin Umar, dari
Nafi', dari Umar. Hisyam yang dimaksud adalatr Ibnu Yusuf Ash-
Shan'ani.

nqa:'U.'g; on * fi (Dari (Jmar, dia menetaptrnn untuk

kaum Muhajirin). Dilihat dari bentuknya, riwayat ini berstatus mursal
(tidak menyebut periwayat dari sumber pertama). Karena Nafi' tidak
pernah bertemu dengan Umar bin Khaththab. Akan tetapi redaksi
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hadits memberi Asumsi bahwa Nafi' menerimanya melalui Ibnu
Umar. Lalu pada riwayat selain Abu Dzar di tempat ini tercantum,
"Dari Nafi' 

-yakni 
dari Ibnu Umar- dari Umar." Namun, mungkin

ini hanyalah usaha perbaikan dari sebagian periwayat. Tetapi hal ini
sempat memperdaya Ibnu Al Mulaqqin, sehingga dia mengingkari
perkataan Ibnu At-Tin bahwa hadits tersebut mursal. Dia berkata,
"Barangkali naskah Shahih Bukhari yang sampai kepadanya tidak
terdapat penyebutan Ibnu Umar." Lalu Ad-Darawardi telah mengutip
kisah lain yang mirip dengan ini sebagaimana diriwayatkan Abu
Nu'aim di dalam kitabnya Al Mustakhraj di tempat ini.

',fl:t\i G"fVlt (Kaum Muhajirin yang pertama). Mereka adalah

orang-orang yang shalat kepada dua Kiblat atau ikut dalam perang

Badar.

:"1 e'ili "^;ri (Empat ribu pada empat). Demikian tercantum

disebagian besar riwayat. Namun kata'fii' (pada) tidak tercantum
dalam riwayat An-Nasafi, dan inilah yang lebih tepat. Maksudnya,
untuk setiap satu orang mendapatkan 4000. Barangkali kata'fii' di
sini bermakna 'lam' (untuk), dan maksudnya menetapkan jumlah
kaum Muhajirin tersebut.

^ .ii ?b'# '$|A ,,Sk- .i,tj 
^,; -ttu 61 lSesungguhnya dia

dibawa hijrah kedua orang tuanya. Dia tidak sama dengan

yang hijrah sendiri). Dalam riwayat Ad-Darawardi disebutkan,

'!rA 
+?6'U,51,'ii i.l (Umar berkata kepada lbnu (Jmar, 'Hanya

saja yang membawamu hijrah adalah kedua orang tuamu'.).
Masudnya, Ibnu Umar saat iu masih dalam tanggungan orang tuanya
sehingga tidak sama dengan orang hijrah dengan dirinya sendiri. Ibnu
Umar saat hijrah baru berusia ltr tahun. Maka tidak benar mereka
yang mengatakan usianya saat itu 12 tahun atau 13 tahun. Sebab

dalam Ash-Shahihain dikatakan dia menawarkan diri pada peristiwa
Uhud dan usianya 14 tahun. Sementara perang Uhud terjadi pada

bulan Syawal tahun ke-3 H.
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Catatan:

Imam Bukhari mengulang hadits Khabbab di tempat ini setelatr

disebutkan pada awal bab. Dia menukilnya melalui dua jalur dan

me,nyebutkan redaksi jahn kedua >'aitu melalui Musaddad.

Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang perang

Uhud.

o,. tzr tc \, tc. ,',-a ',-1c ..b ,* c., .1r * J ju ,iri 'e.e\, ;; ,i: U i;'1. o.i V
uf u,c4 sC ei'or,,i,;.v,t ii 'iu rcltr ojios,'flT
J!.";, *:, f ir' 

"b it );t { etat'!?-'b ;;
i:"L:;.ir:t; r F'o:0,6$a k *r;a 6:,ti-:ra

);, i'i tiir; * .i', v 'ej iut rfr;r*i, itk L €fr
j *ir tf ,;t d,^;r t*i qbj *3 * h, J:" |,';L'; ,tltrd ;K ,6jiu, ,$ ii ct: ,'1 H.6.i_i
Gu \ sf is itl,; :d F'ol, a t; u:'oi Li,7 ,a

.rri u ;t bt: 'rlrrJ 3f ,'-u .,it, *1r.,

3915. Dari Abu Burdah bin Abi Musa et ary'.ri, U" Oon",u,
Abdullah bin Umar berkata kepadaku, 'Apakatr engkau tatru apa yang
dikatakan bapakku kepada bapalanu?" Aku berkata, '"Tidak." Dia
berkatq "Sesungguhnya bapakku berkata kepada bapakrnu, 'Wahai
Abu Musa, apakah engkau menyukai keislaman kita bersama
Rasulullah SAW, hijratr kita bersamanya, jihad kita dengannya, dan
amal kita seluruhnya bersamanya, ditetapkan (patralanya) untuk kita,
lalu semua amalan yang kita kerjakan sesudahnya, maka kita selamat
darinya secrra impas?' Bapakku berkata, 'Tidak, demi Allah, kita
telah jihad sesudah Rasulullah sAW, kita shalat, puasa, mengerjakan
kebaikan yang banyak, dan telah masuk Islam melalui perantara kita
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manusia sangat banyak. Sungguh kita mengharapkan (pahala amalan)

itu'. Maka bapaku berkata, 'Akan tetapi aku, demi Yang jiwaku
berada di tangan-Nya, aku berharap amalan itu untuk kita dan segala

sesuatu yang kita kerjakan sesudahnya maka kita selamat darinya

secara impas'." Aku berkata, "Sesungguturya bapakmu, demi Allah,
lebih baik daripada bapakku."

Hadits Kedua Puluh Satu.

Hadits Abu Burdah bin Abu Musa dengan Abdullah bin Umar.

4U S :'fi,L li 1' * d.'Jv (, tauUah bin Ltmar berkata

kepadaku, "Apakah engkau tahu..."). Dalam hadits ini terdapat

tambahan dari riwayat Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya, dia

berkata, 'l:*"'rrt-,t'ry ,* i.t f J|,Al Qqm shalat di sisi

Ibnu Umar, maka aku mendengarnya ketika sujud mengucapkan...).

Lalu periwayat menyebutkan dzikir yang diucapkan Ibnu Umar.

Kemudian di dalamnya disebutkan , i')i eii lt"tJri i:f ;')b'rAl u"1

*1'01'.Xe ii|. O.\Jai ,11uf. o:t$ii (Ibnu (Jmar berkata, 'Aku tidak

pernah mengerjakan shalat sejak masuk Islam melainkan berharap
sebagai kafarat (penebus dosa)'. Lalu dia berknta kepada Abu
Burdah, 'Engkau telah tahu bahwa bapakht...'.).

U i7. lOitetapkan untuk kita). Maksudnya, ditetapkan dan terus

menerus untuk kita. Dikatakan'barada lii alal gharim', artinya hakku
telah tetap pada pengutang. Dalam riwayat Sa'id bin Abi Burdah

disebutkan dengan kata 'khalasha' (diperuntukkan secara murni)
sebagai ganti kata 'barada'. Adapun kata'kifafan' artinya impas,

yakni tidak mendatangkan pahala dan tidak pula siksaan. Sementara

dalam riwayat Sa'id bin Abi Burdah disebutkan, |!5b 1)U 1 (Tidak

menjadi pahala untulvnu dan tidak pula dosa atasmu).
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i,i i '*j 
jl.i (Bapahht berkata, "Tidak, demi Allah!").

Demikian tercantum di tempat ini. Adapun yang benar adalah, !:ii6
(Bapalonu berleata...). Sebab Ibnu Umar-lah yang menceritakan

kepada Abu Burdah apa yang terjadi antara Umar dan Abu Musa.

Adapun kalimat terakhir adalah perkataan Abu Musa. Lalu dalam

riwayat An-Nasafi dicantumkan menurut versi yang benar, I :::t:fi JUi

... it, (Bapatanu berlcata, 'Tidak, demi Allah...'.). Sementara dalam

riwayat Al Qabisi dan Al Mustamli disebutkan, lrt gl. (Ya demi

Allah). Kata'iyy' bermakna 'Ya.' disertai sumpatr. Sama seperti

firman Allah, ;:)t rtl-Jj (Katakanlah, Ya! Demi Tuhanhl.Namun,

dalam riwayat Abdus disebutkan dengan lafazh, )ti 
-3i(Sesungguhnya ala+ Demi Allah...). Tapi semua itu merupakan

kesalahan dalam penyalinan naskah, kecuali riwayat An-Nasafi.

Abu Daud bin Abi Hindun menukil dari Abu Burdatr dalam

kitab Tarikh At Hakim, i*, * lit' d1 'iri tp jti ,t ,,;i i ,S,t

u.t-,, fj6'rL.ll l,Lii' iliid )# Uu" Musa bertwta, 'Tidak!' Dia

bertanya, 'Mengapa?' Dia meniawab, 'Karena alar telah datang
kepada lraum yang bodoh, lalu alcu mengajari mereka Al Qur'an dan
sunnah, dan ahr berharap dengan itu'.).

:ir4 ,tlri 4 ,g:iui (Bapatitu berkata, "Atran tetapi atru,

demi Yang jiwalru berada di tangan-Nya..."). ki adalatr perkataan

Umar RA.

tit (Atu berkara). Orang yang berkata di sini adalatr Abu

Burdah. Perkataan ini dia tujukan kepada Ibnu Umar. Maksudnya

bahwa Umar lebih baik daripada Abu Musa dalam perbincangan itu.
Sebab sesungguhnya Umar lebih baik daripada Abu Musa menurut
semua kelompok. Akan tetapi tidak mengapa bila pada sisi tertentu

orang-orang utama itu diungguli mereka yang lebih rendah

keutamaannya selama tidak bersifat mutlak. Meski demikian, temyata
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dalam permasalahan itu, Umar lebih unggul dibanding Abu Musa.

Sebab maqam (tingkatan) takut lebih tinggi daripada maqam harapan.

Ilmu telah memastikan bahwa anak manusia tidak luput dari
kekurangan dalam kebaikan yang dia inginkan. Hanya saja Umar
mengucapkan perkataan itu untuk menghancurkan (rasa bangga)

dalam dirinya. Jika tidak, sungguh kedudukannya dalam hal
keutamaan dan kalimat, lebih masyhur daripada apa yang dilukiskan
dengan kata-kata.

ert q"; lteUin baik daripada bapakku). Dalam riwayat Sa'id

bin Abi Burdah disebutkan, Fi"H'Ji (Lebih paham/mengerti

daripada bapakku).

;.-l^'i'l;s1t:-in?nt uir'* i.t'+,iG o*L gri g
^*\t * ;nr Jy, ,rb #jei i;s, 

'jG 
.*:h:,; yj ,F

L-;,!r :J ij ; *rG,J;rt AG4xE ;riLi *,
;*,L,;I'JUr i',o:,-r,t' y'*s'^*ii ;:Le,'#'-h:v

tdtrtt luii:"'t n'fi'n;G
th.,..! t..,.i

.{rJt{ .1.l 
(4rrl+

dtt

3916. Dari Abu Utsman, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu
Umar RA apabila dikatakan kepadanya bahwa ia hijrah sebelum
bapaknya, maka dia pun marah dan berkata, 'Aku dan Umar datang
kepada Rasulullah SAW dan mendapatinya sedang istirahat siang,
maka kami kembali ke rumah. Umar mengutusku seraya berkata;
Pergilah dan lihat apakatr beliau sudah bangun? Aku datang
kepadanya dan masuk menemuinya kemudian membaiatnya.
Kemudian aku pergi kepada Umar dan mengabarkan kepadanya
bahwa beliau telatr bangun. Kami pun berangkat kepadanya sambil
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berjalan dengan cepat hingga beliau masuk menemuinya, lalu

membaiatnya. Setelatr itu aku pun membaiatnya'."

',*. f l lAt ,JvLttiitlt |i; :Ju orLJ;tr,lj *
& l' );'f *'4c"$t,Jv.,;'^li,L, q)G

,t';-';tAi t*i* g;" ,*')"rbrl i$ ,p: *'Xt
l,y ai'; w:6r#6 kp 6'*t i ,4t ;v iv ,>
st->ti ,etir'; {-rf h' e lt );).'*i i,Su

gnei i$ ,li'; 11 '""":f Li\Ev ,*t f I' U dt *
r-Ui t,^li; ,tirri,,rri' J, ay,Lst u 4;--+z 

"',lAii

'i', 14;:r q,irst,fj tr*'4; ,'Jo .L'bt',-it
;; &,f'e'4t *iyh' ,F ft);),r*fi;i
J ;, t:-'," ;t|a[i *i yh' .,r; dt :|4 i,tiLi
eti.rrt'i ,+r & *'t y\, ,k yt J;., of lt

ti\e'*art
3917. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

bercerita, dia berkata, "Abu Bakar membeli pelana dari Azib, lalu aku

bawa bersamanya." Dia berkata: Azib bertanya kepadanya tentang

perjalanan Rasulullah SAW. Maka dia berkata, "Kami diawasi dengan

ketat. Akhimya kami keluar di waktu malam. Kami menghidupkan

(terus berjalan) malam dan hari tersebut hingga bayangan tegak
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berdiri. Kemudian tampak pada kami batu besar. Kami mendatanginya

dan di batu itu terdapat sedikit bayangan." Dia berkata, "Aku

membentangkan untuk Rasulullah SAW jubah yang ada padaku,

kemudian Nabi SAW berbaring padanya. Aku berangkat memeriksa

keadaan sekitar. Ternyata aku melihat seorang penggembala datang

dengan beberapa ekor kambing dan menginginkan batu itu seperti

yang kami inginkan. Aku bertanya kepadanya, 'Milik siapa engkau

wahai ghulam?' Dia menjawab, 'Aku milik si fulan'. Aku berkata

kepadanya, 'Apakah diantara kambingmu terdapat air susu?' Dia

menjawab, 'Ya!' Aku berkata kepadanya, 'Apakah engkau mau

memerah susu?' Dia menjawab, 'Ya!' Dia mengambil seekor kambing

diantara kambing-kambingnya. Aku berkata kepadanya, Kibaslah

kantong susu'." Dia berkata, "Dia memerah sedikit susu dan

bersamaku wadah berisi air yang telah sobek. Aku mengerjakan hal

itu dengan cermat untuk Rasulullah SAW. Lalu aku menuangkannya

ke susu hingga bagian bawahnya terasa dingin. Kemudian aku datang

membawanya kepada Nabi SAW. Aku berkata, 'Minumlah wahai

Rasulullah'. Beliau SAW minum hingga aku ridha. Setelah itu kami

berangkat sementara orang-orang yang mengejar berada di belakang

kami."

]i

3918. Al Bara' berkata, "Aku masuk bersama Abu Bakar kepada

keluarganya. Temyata Aisyatr (putrinya) sedang berbaring menderita

demam. Aku melihat bapaknya mencium pipinya dan bertanya,

'Bagaimana keadaanmu wahai anakku'."

Kedua Puluh Duarhadits Ibnu Umar yang dinukil Abu Utsman,

tentang baiat terhadap Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan Imam

Bukhari dari Muhammad bin Ash-Shabbah atau disampaikan
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kepadanya dari Muhammad bin Ash-Shabbah, dari Ismail, dari

Ashim, dari Abu Utsman, dari Ibnu Umar. Muhammad yang

dimaksud adalah Muhammad bin Ash-Shabbatr Ad-Daulabi, yang

singgah di Baghdad. Para ulama sepakat menggolongkannya sebagai

periwayat yang tsiqalr (terpercaya). Imam Bukhari menukil darinya

pada pembahasan tentnag jual-beli dengan tegas tanpa perantara.

Adapun periwayat yang menyampaikan kepada Imam Bukhari dari

Muhammad bin Ash-Shabbah, kemungkinan adalatr Abbad bin Al
Walid, karena Abu Nu'aim mengutipnya di dalam kilab Al Mustakhai,

melalui jalur Muhammad bin Ash-Shabbah seperti redaksi di atas.

Abbad yang dimaksud diberi nama panggilan Abu Badar, dan ia
adalah Ghubra. Riwayatnya dinukil juga Ibnu Majah dan Ibnu Abi
Hatim. Mereka berkata, "Dia seorang periwayat yang jujur dan dapat

dipercaya." Dia meninggal sebelum tahun ke-60 H atau sesudahnya.

Sedangkan Ismail 
-guru 

Muhammad bin Ash-Sabbah dalam riwayat

ini- adalah Ibnu Ibrahim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulalyah.
Adapun Ashim adalah lbnu Sulaiman Al Ahwal. L,alu Abu Utsman

adalah Al Hindi. Dengan demikian, para periwyat hadits ini semuanya

adalah ulama Bashrah.

;a'a$- r*i,F ?6 d.J=r'it (Apabila dikatalcan kepadanya dia

hijrah sebelum iopot*yo niscaya dia marah). Yaloi dia tidak hijrah

melainkan menemani bapaknya, seperti yang telah dijelaskan. Ath-
Thabarani meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu IJmar, dia berkata,

* e,,F sst,*j,F'o?t 4 *'l i?i, d (semoga Attah

melalomt mereka yang mengatakan ahr hijrah sebelum bapakht.
Hanya saja dia mendahulukanht dalam membawa barang-barang

berat miliknya). Namun sanad riwayat memiliki kelemahan. Jawaban

yang dia ucapkan, seperti tercantum pada bab di atas, jauh lebih
shahih. Namun, timbul kemusykilan sehubungan dengan kalimat
'kedua orang tuanya', karena ibunya 

-Zatnab 
binti Mazh'un-

berada di Makkah, sebagaimana dikatakan Ibnu Sa'ad.
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ej y iu' o,; itr Ji.: ,-)" *t vi Uii (Aku datang bersama

Umar kepada Rasulullah SAn.Yakni ketika akan melakukan baiat.

Barangkali yang dimaksud adalah baiat Ridhwan. Menurut Ad-
Dawudi, ia adalah baiat yang terjadi saat Nabi SAW datang ke
Madinah. Namun menurut saya, pernyataan ini cukup jauh dari
kebenaran. Karena Ibnu Umar saat itu belum cukup umur untuk
melakukan baiat. Bahkan 3 tahun sesudah itu, dia menawarkan dirinya
kepada Nabi SAW, yakni saat perang Uhud, dan Nabi SAW tidak
memperkenankannya. Hanya saja kemungkinan baiat dalam riwayat
ini bukan untuk perang. Tujuan Ibnu Umar menceritakannya untuk
menjelaskan kekeliruan sebagian orang yang mengatakan dirinya
hijrah sebelum bapaknya. Padahal dia melakukan baiat lebih dulu
daripada bapaknya.

Oleh karena dia melakukan bait sebelum bapaknya, maka
sebagian orang mengira bahwa dia telah hijrah sebelum bapaknya,
padahal tidak demikian. Hanya saja Ibnu Umar segera melakukan
baiat sebelum bapaknya karena antusias yang tinggi kepada kebaikan.
Disamping itu, sikapnya mengakhirkan perbuatan itu tidak memberi
mamfaat apapun bagi Umar. Demikian diisyaratkan oleh Ad-Dawudi.
Tetapi pernyataan ini ditanggapi Ibnu At-Tin batrwa hal seperti ini
bertolak belakang dengan sikap Ibnu Umar yang mengingkari jika
dirinya hijrah lebih dahulu.

Tanggapan Ibnu At-Tin mungkin dijawab bahwa pengingkaran
Ibnu Umar bukan berarti tidak suka bila hal itu benar-benar terjadi.
Atau perbedaannya bahwa waktu pembaiatan cukup singkat,
sedangkan masa hijrah berlangsung dalam masa yang cukup lama.

Disamping itu, barangkali baiat tidak terjadi secara umum, berbeda

dengan hijrah. Oleh karena itu, Ibnu Umar khawatir akan ketinggalan
baiat, maka dia pun segera melakukannya. Kemudian dia kembali
kepada bapaknya dan mengabarkannya, maka sang bapak segera

mendatangi Nabi SAW lalu melakukan baiat, setelah itu Ibnu Umar
membaiat untuk kedua kalinya.
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JiA (Kami berjalan cepat). Harwalah artinya berjalan antara

lambat dan lari (berjalan cepat).

Catatan:

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Al Bara' dari

Abu Bakar tentang kisah hijrah. Riwayat ini sudah disitir pada bagian

awal bab, tetapi Imam Bukhari mengutipnya di tempat ini dengan

redaksi yurg l.bi! 
*lgngkap. 

Adapun penjelasannya telah dipaparkan

pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian ketika membahas

keutamaan Abu Bakar, dan diteruskan lagi pada bagian awal bab ini,
ketika mengulas hadits Suraqah.

il;|;t 4b i,r ..p il" J;J |*? (Aku membentangkan

untuk Rasulullah'SAW jubah).' IVtenurut penulis kitab An-Nihayah,
kata'farwah' pada hadits ini artinya tanah yang kering. Ada pula yang

mengatakan bata kering. Lalu dia berkata, "Ada juga yang

berpendapat, maknanya adalah salah satu jenis pakaian." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, makna terakhir inilah yang benar berdasarkan lafazh
hadits, 'farwah yang aku bawa'.

WY:t S (Aku mengerjakannya dengan cermat),yakni melakukan

dengan perlahan hingga dapat memperbaikinya. Dikatakan, 'rawwa'tu

fil amr', artinya aku memperhatikannya dan tidak terburu-buru.

W.ai n"zt*$ i^fr.r i:s.tb $g *l ,;b F ,r,1't *n ,irjt Sri
'q.Ulf * iUiaY'S{ias.i'4i:}1P (At Bara'berkata, "Aku

masuk bersama Abu Bakar kepada keluarganya. Ternyata Aisyah

[putrinyal sedang berbaring menderita demam. Alu melihat
bapal<nya mencium pipinya dan bertanya, 'Bagaimana keadaanmu

wahai anakku '.'). Bagian ini tidak disebutkan Imam Bukhari, kecuali
di tempat ini. Saya akan menyitirnya pada bab berikutnya. Masuknya
Al Bara' kepada keluarga Abu Bakar dipastikan sebelum turun ayat
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tentang hijab. Disamping itu, Al Bara' belum mencapai usia baligh,

dan demikian juga Aisyatr RA.

+iu' & U' if ,Ju'&': y\, e'4, r:n ii c
;<it, :4rr rdi f ori ?'hrzi :)t 

.>i e. At * t
3919. Dari Anas 

-pelayan 
Nabi SAW- dia berkata, 'Nabi

SAW datang dan tidak ada di antara satrabat-sahabatnya seorang yang

beruban selain Abu Bakar, dia menutupinya dengan hinna' dan

katam."t

'n*,, * iu' *,; Ut;f ,JG&?nt uy, ly i it *
t1:;b ;L €,r,rl*it, ,1aL k t ":i*i";i oK *.s)t

, ,,
3920. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata,'Nabi SAW datang

ke Madinah, maka sahabatnya yang paling tua adalah Abu Bakar, dia

menutupi (rambutnya) dengan hinna' dan katam, hingga warnanya

menjadi merah."

?1 .4'te-* ,i?;tt'rj & hr ,f, f (:'oi &,G t
i6 .siir rillta 4l it V':p ti;ib k t;G t,;ri ,k

cd.ru i_jc$r u

,e-:-i;w;re4ty^

):it'$usu,
)i. ,* ')ijtr tt,i

I Hinna' dan katam adalah dua jenis tunDuhan png biasa digunakan untuk
nrcnyemir rambut-penerj.
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pai,i;u d.}1 f if ->'tt*i
l-.:,'),fib1t i+ ;.X, t;:-'o1u_ s ; Sr t:tu-

3g2l.Dari Aisyah RA, dia berkata, "S"*ngguhnya Abu Bakar

RA menikahi seorang wanita dari Kalb yang bernama Ummu Bakr.

Ketika hijrah, Abu Bakar menceraikan wanita itu, lalu dia dinikahi

oleh putra pamannya, yaitu si penyair yang mengucapkan bait-bait

syair berikut, untuk mengenang kebaikan kafir Quraisy:

Apakah dalam sumur... sumur Badar,

berupa syiza dihiasi dengan punuk unta.

Apakah dalam sumur... sumur Badar,

berupa biduanita dan para peminum nan mulia.

Ummu Bal<r mengucapkan selamat atas kami,

adakah keselamatan bagilru setelah knumku binasa.

Rasul menceritakan kami akan hidup,

Bagaimanakah kehidupan ashidda' dan haam.

* h' ,l- dte'Ck ,Jui:; hr ',tr f €j r r:t*
Lf ! i,r A G- ,|-iL irat TrsL ul sr; sl.,'.)j ,rtst q'*:

t:41: iur orr ,k.(l ( L(l"r ,Jv .;tr;:fiG:G'#
3922. Dari Anas, dari Abu Bakar RA, dia berkata, "Aku

bersama Nabi SAW dalam goa, aku mengangkat kepalaku dan

ternyata aku melihat kaki-kaki kaum (Quraisy). Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, kalau saja salah seorang menundukkan padangannya,

tentu dia akan melihat kita'. Beliau bersabda, 'Diamlah wahai Abu

Bakar, dua orang dan Allah ketiga diantara keduanya'."
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*iu' & Ut jt'e;f,r;,iti.&hr ,tr* oj?
j4,i* ,itr;4r"t:til-;-: :Jui ,;'h4t ;',flt *t
'#'& 

'jti .;; :lutt<s:'* ,F 'j6 .;: titi r.J,J u a)

4,F-'ti 'iu .s^, 'jri w^r,ri';;-qlls,iG .i ,ioirn
* tl* u'!;-,, il' lF ,JLJ I Lj

3923. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Seorang Arab badui

datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang hijratr. Beliau
bersabda, 'Kasihan engkau, sungguh hijrah urasannya sangat sulit.
Apakah engkau memiliki unta? 'Orang itu menjawab, 'Ya!' Beliau
SAW bertanya, 'Apakah engkau mengeluarlcan sedelcah (zakat)nya?'

Orang itu menjawab, 'Ya!' Beliau bertanya lagS, 'Apakah engkau

meminjamkannya untuk diambil susunya? 'Orang itu menjawab, 'Ya!'
Beliau bertanya, 'Apakah engkau memerahnya pada hari dia hendak
meminum air?' Orang itu me,njawab, 'Ya!' Beliau bersabda,

'Beramallah dari balik lautan, sesungguhnya Allah tidak akan
mengurangi sedikitpun amalanmu' ."

Kedua Puluh Tigarhadits Anas bin Malik tentang sahabat Nabi
SAW yang telatr beruban saat Nabi SAW sampai di Madinah. Imam
Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Abdunahman, dari
Muhammad bin Himyar, dari Ibrahim bin Abi Ablah, dari Uqah bin
Wahhaj, dari Anas bin Malik. Dalam riwayat Al Qabisi, 'Muhammad
bin Himyar' diganti dengan Abu Zaid. Tapi ini hanyalatr kesalatran

penulisan naskah. Adapun guruny4 Ibratrim bin Abi Aliyah telah
mendengar langsung dari Anas, tapi di tempat ini dia menukil dari
Anas melalui perantara. Nama bapaknya adalah Yaqazhan.

Imam Bukhari menukil hadits ini melalui dua jalur. Pada jalur
kedua terdapat periwayat bemama Abu tlbaid. Dia adalah Huyay. Ada
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pula yang mengatakan Hayyr. Dia adalah pengawal pribadi (ajudan)

Sulaiman bin Abdul Malik.

, glW (Dia menutupinya). Maksudnya, dia menyemimya. Yang

disemir adalah jenggot meski tidak disebutkan dalam riwayat.

n-31 (Dan katam). Ia adalah daun kayu yang digunakan

menyemir, mirip dengan Al Aas, salah satu jenis tumbuhan yang

hidup di bebatuan dan menjulur kebawatr. Untuk mengambilnya

cukup sulit oleh karena itu termasuk tumbuhan langka. Dikatakan; ia

dicampur dengan wasymah Oahan pembuat tato). Balrkan dikatakan ia

adalah wasymah itu sendiri. Sebagian lagi mengatakan ia adalah An-
Niil. Ada pula yang mengatakan ia adalatr hinna' (bahan celak). Ia

berwarna kuning.

* A :6&i'*i ogi @aka sahabat beliau yang paling tua

adalah Abu Bakar). Yakni di antara mereka yang datang bersama

beliau saat itu dan juga yang telah sampai sebelumnya.

'Ui ;, (Hingga warnanya menjadi merah). Maksudnya, hingga

warnanya semakin bertambatr merah. Masalah menyemir rambut ini
akan dijelaskan pada pembatrasan tentang pakaian.

Kedua Puluh Empat, hadits Aisyatr RA tentang pernikatran Abu
Bakar dengan wanita dari Kalb. Imam Bukhari menukil hadits ini dari
Ashbagh, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah
bin Az-Zubair, dari Aisyah.

f q'a?p *;1{;;?rr q: .*.sJ ;sf ls"rurggt hnya Abu Batrar

menikahi seorang wanita dari Kalb). Maksudnya, dari bani Kalb. Ia
adalah Kalb bin Auf bin Amir bin Laits bin Bakr bin Abdu Manat bin
Kinanah. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi, dari Az-
Zubaidi, dan Az-Zvhi, "Kemudian dari bani Auf." Adapun Al Kalbi
yang terkenal berasal dari bani Kalb bin Wabrah bin Taghlib bin

Qudha'ah.
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$,;il g*^u Bakr). Aku belum menemukan keterangan tentang

namanya. Seakan-akan ini adalah nama panggilannya yang masyhur.

7A, tb W'i'V\y ,6ib ;* i;a tJt lxettka hiirah, Abu

Bakar menceraikan wanita itu, lalu dia dinikahi oleh putra pamannya,

yaitu si penyair). Penyair yang dimaksud adalah Abu Bakar bin

Syaddad bin Al Aswad bin Abdu Syams bin Malik bin Ju'unah. Dia

biasa dinamakan Ibnu Sya'ub. Menurut Ibnu Habib, Sya'ub adalah

nama ibunya Abu Bakar bin Syaddad, dan dia (ibunya) berasal dari

Khuza'ah. Abu Bakar bin Syaddad banyak menggubah syair yang

berkenaan dengan kekufuran." Tapi Ibnu Habib berkata, "Kemudian

dia masuk Islam." Pemyataan serupa dikemukakan juga oleh Ibnu Al
A'rabi dalam kitab Man Nusiba llaa Ummihi. Hanya saja menurut

Abu Ubaidah, dia telah murtad sesudah masuk Islam. Pernyataan ini
dinukil darinya oleh Ibnu Hisyam dalam kitab Zawa'id As-Sirah.

Namun, pendapat pertama lebih tepat.

Al Fakihi menambahkan dalam hadits ini melalui jalur yang

sama dengan Imam Bukhari, ,t' t''4. fi iie t br2 i':s.o i:jri

rir'r;*ir e #t q?iu*ti'$'!:i:^ifi ,;rulr ti'*nulr (Aisyah

berkata, 'Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah mengucapkan satu bait

sya'ir pada masa Jahiliyah mauryn Islam. Dia dan Utsman

meninggallean minum khamer pada masa Jahiliyah). Riwayat ini

melemahkan keterangan Al Fakihi dari jalur Auf bin Abi Alqamush,

dia berkata, H' {: g.t,:tili :y J'6i{;;'oi ,F ;;,:t i3 S *f
.irr Jr-i #,tit i", ,iui;w'p'd,t * ,ql pt y il',,u
rl, i.i tij"'rjJ.rJ\:j3U i i'i (Abu Bakar minum khamer sebelum

diharamlran lalu beliau mengucapkan bait-bait syair di atas. Perkara

ini sampai kepada Nabi SAW maka beliau marah. Lalu hal itu sampai

kepada (Jmar maka dia datang dan berkata, 'Kami berlindung kepada

Allah dari kemarahan Rasulullah. Demi Allah, kepala knmi tidak akan

menegulotya sesudah ini selamanya'.). Maka dia termasuk orang

pertama yang mengharamkannya. Dengan demikian, terjadi
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pertentangan dengan perkataan Aisyah, padahal dia lebih tahu tentang

bapaknya. Apabila Abu Alqamush tidak bertemu Abu Bakar, sehingga

antara keduanya terdapat perantara, dan kemungkinan perantara yang

dimaksud berasal dari kaum Rafidhah (kelompok Sytah). Namun,

hadits Aisyah menunjukkan bahwa penisbatan Abu Bakar kepada hal

itu memiliki sumber, meski tidak akurat dinukil darinya (Abu Bakar).

f-; tk i;(lt'Iengenang kebaikan kafir Qurarsv). Yakni pada

perang Badar saat mereka terbunuh dan dicampakkan oleh Nabi SAW

di sumur Badar.

,sr3t ,l (Dari Syiza). Syiza adalah pohon yang dibuat mangkuk

besar untuk memasak Tsarid. Al Ashma'i berkata, "Ia berasal dari

pohon J auz yang berwama kehitam-hitaman."

Kata syiza adalah bentuk jamak dari kata Syiz. Sedangkan Syiz

artinya dikeraskan hingga dapat dipahat. Maka maksud penyair

dengan kata syiz di sini adalah pemilik mangkuk yang dibuat dari

batran tersebut. Seakan-akan dia beikata, "Ada apa dengan sumur

Badar yang dihuni pemilik-pemilik mangkuk-mangkuk besar yang

dipenuhi daging punuk unta." Mereka biasa menamai seorang yang

suka memberi makan sebagai jafnah (mangkuk atau piring besar).

Sebab dia sering memberi makan orang-orang di tempat tersebut.

Sehubungan dengan ini, Ad-Dawudi mengeluarkan pernyataan

yang ganjil, dia berkata, "Syiza adalah keindahan. Karena unta yang

gemuk maka punuknya akan membesar dan terlihat indah."

Pandangan Ad-Dawudi dianggap keliru oleh Ibnu At-Tin.

Menurutnya, maksud penyair itu adalah mangkuk yang berisi tsarid

yang dihiasi sepotong daging punuk unta.

l, *1, (Biduanita). Ia adalah bentuk jarnak dari kata qainah

artinya penyanyi-penyanyt wanita. Kata ini digunakan juga untuk

budak wanita secira mutlak. Adapun kata syarab (para peminum)

adalah bentuk jarnak dari kata syaarib (orang yang minum), dan

maksudnya adalah teman-teman minum unfuk mabuk-mabukan.

--
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l.+j,i (Mengucapkan selamat kepado kami). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan kata dalam bentuk tunggal,

"tufuayyiini" (mengucapkan selamat kepadaku). Adapun kalimat 'min
salaam' (dari salam), mahsudnya adalah keselamatan. Hal ini
menguatkan pendapat mereka yang mengatakan batrwa maksud

daripada 'salam' adalah mendoakan keselamatan, atau mengabarkan

keselamatan.

i:*l (Ashdaa). Kata ashdaa' adalah bentuk jarnak dari kata

shada, artinya jantan burung hantu. Adapun haam adalah bentuk
jarnak haammah, yaitu burung hantu juga. Pendapat lain mengatakan;

shada adalah burung yang terbang di malam hari. Sedangkan haam

adalah tengkorak kepala, dan inilatr tempat keluamya shada menurut

anggapan mereka.

Maksud penya'ir dengan perkataannya itu untuk mengingkari
kebangkitan. Seakan-akan dia berkata, "Apabila seseorang telalr

menjadi seperti burung ini, bagaimana ia kembali menjadi manusia

lagr." Para pakar batrasa berkata, "Masyarakat Jahiliyah beranggapan

bahwa ruh orang yang terbunuh dan belum terbalaskan dendamnya,

niscaya akan menjadi burung hantu, ia akan gentayangan dan berkata,

'Berilah aku minum... berilatr aku minum...' Tapi bila dendamnya

sudah terbalaskan niscaya ia akan terbang dan menghilang."

Sehubungan dengan ini seorang penya'ir berkata:

Jilra engkau tidakmeninggallcon mencela dan mencaciku.

Sungguh aht akan memulaimu hingga burung hantu berkata;
berilah alat minum.

Bait-bait sya'ir ini dikutip Ibnu Hisyam dalam kitabnya ls-
Sirah disertai tambahan sebanyak 5 bait. Kemudian dalam riwayat Al
Ismaili dari jalur lain, dari Ibnu Wahab, juga dari Anbasatr bin Khalid,

keduanya dari Yunus, melalui sanad seperti di atas, iU U'g z;;O'ot

i ,f ijr i:.*oar jtt 3. u.1 
'ot 

J *- ,y e (sesungguhnya Aisyah i*r,
mendoakan kecelakan atas mereka yang mengatakan Abu Bakar
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mengucapkan bait-bait syair tersebut). Lalu dia menyebutkan hadits

serta syair yang dimaksud secara panjang lebar.

At-Tirmidzi Al Hakiim menukil da,'i Az-Zubaidi, dai Az-Zuhi,
sama seperti itu dengan tambahan, e-bt .Sj.i1 a$t ql;;l ,la:xO Ult|

,+:;-3 i f ;i 
'et.'s 

6!fs ;& e, ii71 
u.i:;t ,hiit (Aisyah b-erkata,

'Orang-orang menisbatkan perkataan itu kepada Abu Bakar karena

seorang wanita yang telah diceraikannya, Padahal yang

mengucapkannya adalah Abu Bakar bin Sya'ub'.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Sya'ub yang dimaksud adalah

orang yang disebut oleh Abu Suffan dalam bait syairnya:

Kalau saja dia tidak terburu-buru datang kepadaku.

Tentu alar telah menjadi mayat yang terkubur.

Padahal alat belum membalas kebaikan lbnu Sya'ub.

Ceritanya, Hanzalah bin Abu Amir menyerang Abu Suffan pada

perang IJhud, dan hampir-hampir Abu Suffan terbunuh. Maka Ibnu
Sya'ub menyerang Hanzalah secara diam-diam dari belakang hingga

berhasil membunuhnya. Akhirnya, Abu Suffan selamat dan dia
menggubah bait-bait syair untuk mengabadikan peristiwa itu. Di
antaranya adalah bait yang disebutkan di atas.

Kedua Puluh Lima, hadits Anas RA tentang kisah Nabi SAW
dan Abu Bakar di goa Hira'. Hadits ini sudah dijelaskan pada bab

"Keutamaan Abu Bakar". Adapun makna firman Allah, t #li lUt

(Allah yang ketiga di antara keduanya), adalah menolong dan

memenangkan mereka. Firman Allah ini harus dipahami demikian,

karena Allah bersama setiap orang, dalam arti mengetahui

keadaannya, seperti firman-Nya dalam surah Al Mujaadilah [58] ayat

7,'pf,.-!.t-}j tt -* tj'r1L.rt'i. li !*'s -w 4L & s (riada

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang

keempatnya. Dan tiada [pembicaraan antaral lima orang, melainkan

Dia-l ah yang keenamnya.).
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Kedua Puluh Enam, hadits Abu Sa'id, "Seorang Arab badui

datang kepodo Nabi SAW bertanya kepadanya tentang hiirah." lmam

Bukhari mengutip hadits ini melalui dua jalur; salah satunya maushul

(bersambung) dan satunya lagi mu'allaq. Riwayat dengan sanad yang

maushul, dia sebutkan pada pembahasan tentang zakat. Sedangkan

riwayat mu'allaq, dia kutip dalam pembatrasan tentang hibah melalui

dua sanad yang disebutkan di tempat ini. Adapun penjelasannya telah

dipaparkan pada pembatrasan tentang zakat.

Arab badui yang disebutkan dalam hadits ini tidak saya ketahui

namanya. Sedangkan hijrah yang dipertanyakan adalah hijrah

meninggalkan negeri kafir saat itu dan komitmen dengan ketentuan

hukum bagi kaum muhajirin bersama Nabi SAW. Seakan-akan

pertanyaan itu diajukan sesudah pembebasan kota Makkah. Karena

sebelum itu, hukum hijrah adalah /3rdhu ,'ain 
(kewaiiban individu),

lalu dihapus oleh sabda beliau, f;..-ilt 3i.6:;$ 1 (Tidak ada hijrah

sesudah pembebasan kota Makkah).

Mengenai kalimat, s4t ,)rj fj*t lheramallah dari balik

lautan), sebagai pemyataan yang bersifat mubalaghaft (berlebihan)

dari Nabi SAW, untuk memberi tatru orang itu bahwa amalnya tidak

akan disia-siakan dimanapun dia berada.

46. Kedatangan Nabi SAW dan Para Sahabatnya di Madinah

,4;.if ; J')i iti'*?nr *yrit;r'r; oA\,Jj f
il>t:, rU';'r&q??: i1&?i;0 f U'JA

'.a,,?nt *y,
3924. Dari Abu Ishaq, dia mendengar Al Bara' RA berkata,

"Orang yang pertama datang kepada kami adalatr Mush'ab bin Umair
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dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian datang kepada kami Ammar bin

Yasir serta Bilal RA."

i"1i ,'Jv t:?'?nr €.r, 7)G iir;t'+
,jt lrti;ir;sj ,-k-?i;A ;L ;

4aca

:JU ob.-,\ grt ;f
t zc t ..c1. , 1 o ,tJ.efS,f

nz

;;* g +tAtU #?'f i .4 u"b',;'.,\bj 3L') J),! ir;,

.[:"-":t I i; d (*J"ti tt|?, &> -1; ,h ?" ct

3g25.Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' bin

Azib RA berkata, "Orang yang pertama datang kepada kami adalatr

Mush,ab bin umair dan Ibnu Ummi Maktum, mereka membacakan Al

Qur'an kepada manusia. Lalu datang Bilal, Sa'ad, dan Ammar bin

Yasir. Kemudian Umar RA datang bersama dua puluh sahabat Nabi

sAw. setelatr itu, Nabi sAw tiba. Aku tidak pernah melihat

penduduk Madinah bergembira karena sesuatu sebagaimana

kegembiraan mereka karena Rasulullah SAW. Hingga saat itu kaum

wanita berkata, 'Rasulullatr sAw telah datang'. Tidaklah beliau

datang hingga aku membaca (hafal) 'sabbihisma rabbikal A'la'pada

surah-suratr Al Mufashshal. "

Keteransan Hadits:

(Bab kedatangan Nabi SAlll dan para sahabatnya di Madinah)'

Perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dikemukakan ketika

menjelaskan hadits Aisyah tentang hijrah. Kemudian diriwayatkan

dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya, dia berkata, J*jif
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*'rti';i ,* i ,4o q"*qc&i ir ii Pt yirr j; ,iirr

'J? ;*'J1a',t'.;; ;-y, "t;);>i ;fu' 
' 

jrii 9liil ,e:* S'tlt Jtii";.
"^i" i * ,p lnasulullah SAW dan Abu Bakar datang sambil

mengenalran pakaian putih buatan Syam. Nabi SAW melewati

Abdullah bin Ubay dan mengajaknya agar beliau singgah padanya-

Abdutlah bin Ubay memandangi beliau dan berkata, 'Lihatlah

sahabat-sahabatmu yang memanggilmu, singgahlah di tempat

mereka'. Maka Nabi pun singgah pada Sa'ad bin Khaitsamah).

Al Hakim berkata, "Keterangan pertama lebih kuat karena Ibnu

Syihab lebih mengetatrui masalah itu dibanding yang lain." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, keterangan Ibnu Syihab diperkuat riwayat Abu Sa'id

di dalam kitab Syaraf Al Mushthofo, dari, jalur Al Hakim, dari jalur

rbnu Majma', i:i $1rit'l W * Pi yh' .J; !, S?:ti:iil
'S;,i * b, e',;,'Jti -'i jF:'eir V'iii? j" iX * ,bj f.
'*eli (Ketiko Rasulullah SAW singgah pada Kultsum bin Al Hadm

bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, maka Kultsum berlata,
'lAahai Najih' (yaloi, salah seorang budak mililorya). Maka Nabi

SAW bersabda, 'Engkau telah selomal'.). Muhammad bin Zabalah

menyebutkan dalam kitab Akhbar Al Madinah, bahwa beliau SAW

singgatr pada Kultsum yang saat itu masih musyrik.

Namun, keterangan At-Taimi diperkuat riwayat Abu Sa'id yang

dikutip melalu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ii
,1* i.* ,P'J'F isrt ?7;'t$ Pt y i" .rp )'J?: (Rasututtah

saw tiba di Quba' pada hari Senin lalu singgah pada Saad bin

Khaitsamah).

Kedua versi ini mungkin digabungkan bahwa Nabi SAW

singgah pada Kultsum dan duduk bersama para satrabatnya di rumah

Sa'ad bin Khaitsamah yang saat itu masih bujang. Jika pernyataan

Ibnu Zabalatr terbulti akurat, maka seakan-akan rumah Kultsum
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khusus untuk istirahat malam, sedangkan segala kegiatan beliau

dilangsungkan di rumah Sa'ad, karena dia telah memeluk Islam.

Selanjutnya,Imam Bukhari menyebutkan 8 hadits, yaitu:

Pertama,, hadits Al Bara' bin Azib yang dinukil melalui dua

jalur.

Pada jalur pertama, Imam Bukhari menghapus kata'innahu'

dari kalimat,'abu Ishaq sami'a al baraa" (Abu Ishaq mendengar Al

Bara'), sebagaimana dia menghapus kata 'qaala'padajalur kedua dari

kalimat, 'an abi Ishaq sami'tu al baraa' (dari Abu Ishaq: Aku

mendengar Al Bara'). Adapun Syu'bah berpendapat bahwa kalimat;

anba'anaa (memberitahukan kepada kami), akhbaranaa

(mengabarkan kepada kami), dan haddatsanaa (menceritakan kepada

kami), semuanya memiliki makna dan fungsi yang sama. Masalah ini

telah dipaparkan secara detil pada pembahasan tentang ilmu.

',;r, W in',i J\1 (Orang pertama yang datang kepada kami

adalah Mush'ab). Dalamsalah satu riwayat dari Syu'bah yang dikutip

Al Hakim di kitab Al lklil, dari Abdullah bin Raja', diberi tambahan,

Gf+lt,l (Dari kalangan Muhaj irin).

;L:;.',;-bf (Mush'ab bin tJmair). Ibnu Abi Syaibah,.
menambahksrl, L;.r;ir t:)b ?:',i J\1 (Orang pertama datang kepada

kami di Madinah). Al Ismaili memberi tambahan pula dalam

riwayatnya dari Abdullah bin Raja', dari Israil, dari Abu Ishaq, ,i. fi
';L 6!-5,t1'ej ,riJr * (Saudara bani Abd Ad-Dar bin Qushay,

bapaknya adalah Umair). Dia adalah Ibnu Hasyim, bin Abdu Manaf,

bin Abd Ad-Dar. Lalu Abdullah bin Raja' menambahkan, 
'Si V'i Utl

qil * U.*ii Uk'$ ,Sui r1,a: y ht .,r.la l' 'Jt*i (rami berkata

kepadanya, 'Apa yang dilalatkan Rasulullah SAW?' Dia meniawab,

'Beliau masih berada di tempatnya. Sementara sahabat-sahabatnya

s edang menyusullat'.).
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Menurut Uqbah bin Musa, ketika Mush'ab datang di Madinah,

maka dia tinggal di tempat Habib bin Adi. Ibnu Ishaq menyebutkan;

Nabi SAW mengutus Mush'ab bersama peserta baiat Aqabah untuk

mengajari mereka.

l#Jit',*)i (Dan lbnu (Jmmi Maktum). Dia adalah Amr -

dikatakan juga; Abdullah- Al Amiri, dari bani Amir bin Lu'ay. Dalam

riwayat Ibnu Abi Syaibatr disebutkan, *rpli iFJ?l'i. :*'o:r;,;.6vii
qil &p 'j,i eu);bii pt y &'& !, l?,t Sat,wi ,f ,1.fi
(Kemudian datang pada kami -sesudah Mush'ab-Amr lbnu Ummi

Mahum yang buta, dia adalah saudara bani Fihr. Kami berknta, 'Apa

yang dilalatkan Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya?' Beliau

menjawab, 'Mereka sedang mengilatti jejaklcu'.). Dalam riwayat

Abdullah bin Raja' disebutkan,'lrtsj ;,, lStapa di belakangmrz?). Lalu

dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah disebutk an, 'u*1 llJrt A ,"'j
'{,;; gj4& nt}t (Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya,

Laila binti Abi Khaitsamafr). Dia tergolong wanita pertama yang

hijratr (ke Madinah). Versi lain mengatakan; Wanita pertama yang

hijrah ke Madinatr adalatr Ummu Salamatr. Pendapat ini didasarkan

kepada perkataannya ketika Abu Salamatr mening gal,'|ir '^ 
?. d"si

(Rumah pertama yang hijrah). Tapi kedua versi ini mungkin

dipadukan bahwa Ummu Salamah dikatakan sebagai wanita pertama

dikaitkan dengan rumatr. Hal ini cukup jelas dari pernyataannya di
atas.

JU; 7t- i')b t;)b ?: t (Kemuaun datang pada kami Ammar

bin Yasir dan Bilat). Dalam riwayat Ghundar disebutkan,|li (Maka

dia datang). Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan perbedaan

pendapat mengenai Ammar; Apakatr ia turut hijrah ke Habasyah atau

tidak? Kalau dia hijrah ke Habasyah berarti telah kembali bersama

rekan-rekannya yang kembali lebih awal. Setelah itu dia hijrah ke

Madinatr. Adapun Bilal tidak berpisatr dengan Nabi SAW dan Abu
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Bakar. Akan tetapi kali ini dia berangkat lebih awal atas izin Nabi

SAW. Sementara itu Amir bin Fuhairah masih tetap bersama

keduanya (Nabi SAW dan Abu Bakar) di Makkah.

Kalimat pada jalur kedua dari Ghundar dari Syu'bah, t-iLi;')

'"3rt";F- 
(Mereka membacakan [Al Qur'anJ kepada manusia),

dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan, ,Jt lJt 
l-lJt6

(Keduanya membacakan [At Qur'anJ pada manusia), dan inilah yang

lebih sesuai dengan konteks kalimat. Adapun versi pertama mungkin

dipahami berdasarkan pendapat bahwa batas minimal jamak adalah

dua. Atau dipahami bahwa mereka yang telah belajar turut bersama

keduanya mengajari yang lain.

"ti1'j (Dan Sa'ad). Dalam riwayat Al Hakim ditambahkan, ]jt
4)6 (Ibnu Malik). Dia adalah Sa'ad bin Malik bin Abi Waqqash. Al

Hakim meriwayatkan dari jalur Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab, dia

berkata, i * * ti;" :* e f6t grf i.'rL ?: n i\ qbi rye 1t

z$ lMereka mengatakan bahwa yang terakhir datang adalah Sa'ad

bin Abi l4taqqash bersama 10 orang. Lalu mereka singgah di tempat

Sa'ad bin Khaitsamah).

Pada awal pembahasan tentang hijrah disebutkan, "Orang yang

pertama datang ke Madinah dari kaum muhajirin adalah Amir bin
Rabi'ah bersama istrinya Ummu Abdillah binti Abi Khaitsamah, Abu

Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah, Abu Hudzaifah

bin Utbah bin Rabi'ah, Syimas bin Utsman bin Asy-Syarid, dan

Abdullah bin Jahsy." Keterangan ini dan hadits Al Bara' mungkin

digabungkan dengan memahami kata 'pertama' pada salah satu dari

keduanya berkaitan dengan sifat tertentu.

Ibnu Uqbah menegaskan bahwa yang pertama datang 
-secaramutlak- ke Madinah dari kaum muhajirin adalah Abu Salamah bin

Abdul Asad. Dia baru saja kembali dari Habasyah menuju Makkah

dan mendapat gangguan dari kaum Quraisy. Lalu di mendengar
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peristiwa 12 orang Anshar yang melakukan baiat Aqabah yang

pertama. Maka dia pun berangkat menuju Madinah pada tahun itu.

Keterangan Ibnu Uqbah ini mungkin digabungkan dengan

riwayat di atas, bahwa Abu Salamah pergi ke Madinatr bukan untuk

tujuan mukim, tapi sekadar melarikan diri dari kaum musyrikin.

Berbeda dengan Mush'ab bin Umair yang berangkat ke Madinah

untuk menetap di sana dan mengajari mereka yang telah memeluk

Islam atas perintatr Nabi SAW. Maka kata 'pertama' pada semua

riwayat itu ditinjau dari sisi tertentu.

'nt;4-+ ilr * 4, i;bi i i-*.C :,iai' i fr ?f j
(Kemudian (Jmar bin Khaththab datang bersama dua puluh sahabat

Nabi SAll). Dalam riwayat Abdullatr bin Raja' disebutkan, i-f O

4rt (Bersama dua puluh penunggang hewan).Ibnu Ishaq bahkan

menyebutkan beberapa nama di antara rombongan tersebut, yaitu Zaid
bin Khaththab,Zaid,binZaid bin Amr, Amr bin Suraqah dan saudara

laki-lakinya Abdullah, Waqid bin Abdullah, Khalid, Iyas, Amir, Aqil
bin Bukair, Khunais bin Hudzafah, Alyasy bin Rabi'ah, serta Khauli
bin Abi Khauli dan saudaranya. Mereka semua adalatr kerabat Umar
dan sekutu-sekutunya. Dikatakan, mereka semua tinggal pada Rifa'ah
bin Abdul Mundzir, yakni di Quba'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali anggota rombongan yang

lainnya adalah pengikut-pengikut mereka.

Ibnu A'idz meriwayatkan dalam pembahasan tentang
peperangan melalui sanad-nya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "IJmar,

Az-Zubafu, Thalhah, Utsman, Ayyasy bin Rabi'ah keluar dalam satu

rombongan, lalu Utsman dan Thalhatr pergi ke arah Syam." Itulah 13

orang yang disebutkan Ibnu Ishaq.

Menurut Musa bin Uqbatr, sejumlatr besar kaum Muhajirin
tinggal pada bani Amr bin Auf di Quba', kecuali Abdurrahman bin
Auf. Dia memilih tinggal pada Sa'ad bin Ar-Rabi' dari suku Khazraj.

Pada pembahasan tentang hukum akan disebutkan bahwa Salim
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(mantan budak Abu Hudzaifah) menjadi imam shalat bagi kaum

muhajirin pertama di masjid Quba', diantaranya adalah Abu Salamah

bin Abdul Asad.

';;,1 
:o h' ,u" I' i;;i: ,fiiw',h ,? (Hingga kaum

wanita berkata, "Rasulullah SAW datang"). Dalam riwayat Abdullah

bin Raja' disebutkan , ,l'Jrr 
'-b, :ht e.'O-yt i: k ;,gt CP

, :i; ar e lt ;;,,"l*,iie , j;i hr .ar J:;'1"J'1i,3ie i:tasrt oct1i',

fj (Orang-orang keluar -saat Nabi SAll tiba di Madinah-di jalan-

jalan dan rumah-rumah. Turut pula budak dan pelayan-pelayant telah

datang Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Muhammad Rasulullah

telah datang).

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Abi Thalhah dari

Anas, )#t €.uitr'i; ,'*- $1'J'.nuri;4 )W, €.})tr|*:;t
o. t '.o.

sV U iirt $b 6- (Keluarlah wanita-wanita dari bani Najjar seraya
'*e*uk l duff (rebana) seraya mengucapkan: Kami wanita-wanita

dari bani Najjar. Alangkah indahnya bila Muhammad meniadi

tetangga).

Abu Sa'id meriwayatkan dalam kitab Syaraf Al Mushthafa

-dan kami nukil pula di kitab Fawa'id Al Khal'i- dari lJbaidillatt

Ibnu Aisyah; 'g-U" ,';hi..73tt]* O-yt *t y il' ,,i; 'o$'Ses tS

gr'r rir tb| 6 ,t:lb $\t *t ,9rS7t * U , -n':4t (Ketika Nabi SAW

masuk Madinah, maka gadis-gadis remaja mengucapkan:

Telah muncul purnama kepada kita,

dari Tsaniyyatul llada'.

Wajiblah syukur bagi kita,

atas apa yang telah diseru oleh sang penyeru kepada Allah).

I Barangkali di sini terdapat kalimat yang tidak sempat dituliskan oleh penyalin
naskah, yaitu "Mereka berkata" atau kalimat yang sepertinya.
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Namun sanad riwayat ini mu'dhal (terputus dua periwayat

berturut-turut). Barangkali kej adian ini berlangsung saat penyambutan

beliau SAW dari perang Tabuk.

):"^tt r )'yd <*l; ;$?,&>'clit,? ?:ai lrtdorrror,

beliau datang hingga alat menghafal [Sabbihisma rabbikal a'la] pada

surah-surah Al Mufashshal). Yakni bersama surah-surah Al
Mufashshal lainnya. Dalam riwayat Al Hasan bin Suffan dari Bundar

-guru 
Imam Bukhari dalam riwayat ini-, l5;i3 f L;i (Dan

beberapa surah Al Mufashshal). Konsekuensinya, surah saDDihisma

rabbikal a'la adalah Makkilryah (turun sebelum hijrah), dan tentu saja

hal ini perlu ditinjau kembali. Sebab Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Haidah, bahwa firman Allah dalam surah Al A'laa [87] ayat 14-

s, ji i et ftj ,f t'n'gJIl1i lsrtungguhnya beruntunglah

orang yang membersihkan diri [dengan berimanJ, dan dia ingat nama

Tuhannya, lalu dia shalat) turun berkenaan shalat Id dan zakat fitrah.

Sanad riwayat ini hasan. Padatral masing-masing disyariatkan pada

tahun kedua sesudah hijrah. Hanya saja mungkin kedua ayat tersebut

turun di Madinatr dan ayat-ayat lainnya dalam surah tersebut turun

sebelum hijrah.

Namun, penjelasan yang lebih baik adalatr; Kemungkinan surah

itu telah turun secara lengkap saat di Makkah. Kemudian Nabi SAW

menjelaskan bahwa maksud kalimat 'fashalla'(lalu dia shalat) pada

ayat itu adalah shalat Id, sedangkm lafazh 'tazakka' (membersihkan

diri) adalah zakat.

Ringkasnya, jawaban bagi kemusykilan tersebut ada dua, yaitu:

Pertama, surah tersebut adalatr Makkiyyah (turun sebelum

hijrah) kecuali kedua ayat di atas.

Kedua -dan ini yang lebih benar-, bahwa suratr itu semuanya

turun di Makkah, kemudian Nabi SAW menjelaskan ayat, 'gi Cii,
# !" e-i f 5i $i ua*nshalat Id dan zakat fitrah. Ayat itu tidak
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memuat kecuali anjuran berdzikir dan shalat tanpa menjelaskan

maksud sesungguhnya. Lalu Sunnatr menjelaskan sesudah itu.

*\t *itJt-r?f il 
'Uu 

r$q+?rt qr$.G t
u* 'iiii W'.iri 'Uu lx:: k t+i*-y,'&i
tiy $;. ; oK'Uu t3i..t 'r|"JiV)\!:';"*5 J

,i;.gir'ibi

*i eufi"Y

bt ,\\J:;i'l,
WZo J.L)g'yj

i; !r;'U ;'i L'y'ts

:Jrti r,e i';. &it ^- ,si qix ors':

ill';.lj'b qr '*l Yi

-i:;;ri r7'; o;ri'y7

ia;tl;,ie'n,+6 *': ^l;b, .v lnt Jyt'.;,'-*sa av
t4ew ctl trvs,tizl*r,:*i \i k $s L-t st qt *

#urr{;d st.3'Sdr r',t;iij
3928. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW datang

ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit." Dia berkata, "Aku
masuk kepada keduanya dan berkata, 'Wahai bapakku, apa yang Anda

rasakan? Wahai Bilal, apa yang Anda rasakan?"' Dia berkata, maka

Abu Bakar apabila ditimpa demam, dia berkata:

Setiap orang ditimpa di pagi hari bersama keluarganya,

sementara kematian lebih dekat daripada tali sandalnya.

Sedangkan Bilal apabila turun demamnya, dia mengeraskan

suaranya seraya mengatakan:
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Sungguh kiranya alat tahu, akanlwh aht menginap malam ini,

di suatu lembah dan disekelilingku idzkhir serta jalil.

Akankah suatu hari nanti aku akan mendatangi air Mijannah,

Akankah tampak padalat Syamah dan Thafilu.

Aisyah berkata, "Aku datang kepada Rasulullah dan

mengabarkan kepadanya. Maka beliau SAW berdoa, 'Ya Allah,
jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kecintaan kami

kepada Makkah atau lebih cinta lagi, dan berilah kesehatan pada

keduanya. Berkahilah untuk kami pada sha' dan mudnya. Pindahkan

demamnya dan tempatlcan di Juhfah'."

Kedua, hadits Aisyatr RA tentang demam yang diderita Abu
Bakar dan Bilal RA.

't;-.t lr 6J-i (Kami datang ke Madinah). Dalam riwayat Abu

Usamalr dari Hisyam disebutkan, b 6a\|'g"tjt (Dan ia adalah

tanah Allah yang paling banyak penyakitnya). Kemudian dalam

riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Hisyam bin Urwatr, seperti itu,

dengan tambatran, "Hisyam berkata, 'Adapun penyakitnya telatr

dikenal pada masa jahiliyah. Jika seseorang memasukinya dan ingin

terhindar dari penyakit, maka dikatakan kepadanya; Hendaklatt

engkau meringkik. Maka ia pun meringkik seperti keledai'."

Sehubungan dengan itu, seorang penyair berkata:

Sungguh kiranya aht terbebas dari kebinasaan hanya karena

ringkilran himar,

niscaya alat akan bersenang-senang.

9'3j:r-rri .ii @agaimana perasaanmu). Yakni mendapati dirimu

atau mendapati ftondisi) badanmu.

A*f (Ditimpa di pagi hari). Yakni ditimpa kernatian di pagi

hari. Sebagian berkata, 'Maksudnya, dikatakan kepadanya 'Allah
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membuatmu di pagi hari dalam kebaikan', padahal kernatian
menjemputnya secara tiba-tiba di hari itu, sonentara ia berada di
tengah keluarganya.

)tl (Tali sandal). Maksudnya, kematian lebih dekat kepada

seseoftrng dibanding dekatnya tali sandal kepada kakinya.

LS:;r: e i- W*S"ras kan su aranya). Yakni mengeraskan suara,

baik karena menangis atau bemyanf. Al Ashma'i berkata, "Asalnya
adalah seseorang terluka kakinya lalu dia meletakkan di atas kakinya
yang satunya dan berteriak dengan suara keras. Kemudian semua
orang yang mengeraskan suaranya disebut 'rafo'a aqiiratahu'. Meski
dia tidak mengangkat kakinya yang terluka." Tsa'lab berkata, "Ini
termasuk lafazh yang digunakan bukan pada makna aslinya
(isti'arah)."

)ttt,(Oi lembah). Maksudnya, di lembah Makkah.

,Pqs Ualil). Ia adalah tumbuhan yang biasa digunakan menutup

celah-celah di rumah-rumatr dan selainnya.

-rU 
(Air Majannah). Tempat yang terletak beberapa mil dari

Makkah dan di sana terdapat pasar. Hal ini telah dijelaskan pada awal
pembalrasan tentang haji. Adapun syaamai dan thufail adalatr dua
bukit yang terletak di dekat Makkah. Al Khaththabi berkata,
"Awalnya aku mengira keduanya adalah gunung. Namun, keduanya
adalah mata air."

Pada akhir pembahasan tentang haji, Imam Bukhari memberi
tambahan atas riwayat ini, dari Abu Usamah, dari Hisyam, ,"Jt".j:g-"j
j ,"t'j, ,lrt ,46"r?i {s',i), ;ti:"i,;rj i'#:'zat i.*L}J' #Ji
'a-;-*Sr t]1*-, n+; pid, ilr .J- I' J?t'Jt, (Kemudian Bital

berkata, 'Ya Allah, lalorutlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin
Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf sebagaimana mereka telah
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mengeluarkan kami ke negeri penyakit'. Rasulullah SAW bersabda,

'Ya Alah, jadikanlah kami mencintai Madinah...'.)-

Maksud perkataan Bilal 'sebagaimana mereka mengeluarkan

kami', yakni keluarkan mereka dari rahmat-Mu sebagaimana mereka

mengeluarkan kami dari negeri kami.

Ibnu Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya dari Hisyam

dan Amr bin Abdullah bin Urwah, semuanya dari Urwah, dari Aisyah

RA, "Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh bapakku tidak sadar apa

yang dikatakannya'." Dia berkata; Kemudian aku mendekati Amir bin

Fuhairah -dan 
saat itu hijab belum ditetapkan atas kami- dan

berkata, 'Bagaimana perasaanmu wahai Amir bin Fuhairah?' Dia

menjawab:

Sungguh aku dapati kematian sebelum rasanya.

Sunggh pengecut mati dari atasnya.

Semua orang berjuang dengan segala kemampuannya.

Seperti banteng melindungi badannya dengan tanduknya.

Lalu pada bagian akhimya Aisyah berkata, "Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka mengigau dan tidak sadar

karena demam yang sangat tinggi."

Keterangan tambahan tentang perkataan Amir bin Fuhairatt

dinukil juga lmam Malik di kitab Al Muwaththa', dari Yahya bin

Sa'id, dari Aisyah, dengan jalur munqathi' (terprttus). Kandungan lain

hadits ini akan dibahas pada pembahasan tentang doa-doa.

Pada bab yang lalu disebutkan dalam hadits Al Bara' bahwa

Aisyatr juga menderita sakit, lalu bapaknya masuk menemuinya.

Kedatangan Aisyah di Madinatr bersama dengan keluarga Abu Bakar

yang hijrah bersama Abdullah bin Abu Bakar. Sedangkan Zaid bin

Haritsah dan Abu Rafi' berangkat membawa dua putri Nabi SAW

(Fathimah dan Ummu Kultsum), Usamah binZaid dan ibunya Ummu

Aiman, serta Saidah binti Zam'ah. Adapun Ruqayyah binti Nabi SAW

telah berangkat lebih awal bersama suaminya Utsman bin Affan.
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Sementara Zainab -putri Nabi SAW yang tertua- bersama

suaminya Abu Al Ash bin Ar-Rabi'.

j LLi i?i )q'i"q*ji l' :^*'ri ;3'ir'r.iV'; ",;; ;1';'A.i,1, f €)i ;L * i'h.Jui .,:*L

Jr-:*L j'.^t-'-, tJv i?i ,t+ ;'rf-G G;ut +i ui ;Jt
,i6tu. *', yiu' *,; r3i.;^,; rttli * if ;$ ; ''t*
?,' ;-;YL i:? a;i, *))'y.ec;,ri:**,
f i' ;* i'J;i ;**i,;p'"';o! ,*', *
'uAtAu .h' ;G'; ,?'-:.i,e tj'^*L 

" !t; 
,'^X-G.3 ,*j

Yo/\',i,*}i(ir
3927. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Ubaidillah bin Adi bin

Al Khiyar mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Aku masuk kepada

Utsman, maka dia mengucapkan syahadat dan berkata, 'Amma ba'du,
sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dan

aku termasuk orang yang menyambut untuk Allah dan Rasul-Nya,
beriman kepada apa yang Muhammad SAW diutus karenanya,

kemudian aku melakukan dua hijrah, menjadi menantu Nabi SAW,
dan membaiatnya. Demi Allah, aku tidak durhaka kepadanya dan

tidak menipunya, hingga Allah mewafatkannya."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ishaq Al Kalbi, "Az-Zthi
menceritakna kepadaku. . . seperti itu."

i F:St'"b oi;?i ,V c iur -r.', Lf ;ur rb ; ir +* *
4?
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3928. Dari Ubaidillah bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Al
Abbas mengabarkan kepadanya, "sesungguhnya Abdurrahman bin

Auf kembali kepada keluarganya dan dia di Mina pada kahir haji yang

dikerjakan Umar. Dia medapatiku dan berkata, 'Wahai Abdurrahman'.

Aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya pertemuan ini
(musim haji) mengumpulkan manusia-manusia picik dan dungu.

Menurutku, sebaiknya engkau mengulurkan hingga datang ke

Madinah, sesungguhnya ia adalah negeri hijrah, sunnah, dan

keselamatan. Engkau akan bertemu hanya dengan ahli fikih, manusia-

manusia mulia, dan para pemikir mereka'. Umar berkata, 'Sungguh

aku akan berdiri pada kesempatan pertama yang aku adakan di

Madinah'."

.;;-n4rt ;$J, .b'rt2:\t'u.fi 1 &t q 4 :v
t,,i,,, .ltt ., tx.c.l
c';u>-2 ,r!t ,? 'c'eP

u*ar L;,

'qii;r- oljr ?i"oi -;i i y /.*)G * 
=V 

it ,f
o;br';i&'oit;f -*t y\t ,pUt',;-ti. g.-.
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3g2g. Dari Ibnu Sfihab, dari Kharijah bin Zaid btn Tsabit,

bahwa Ummu Al Ala' 
-salah 

seorang wanita di antara mereka yang

membaiat Nabi SAW- mengabarkan kepadanya, sesungguhnya

Utsman bin Mazh'un menjadi bagian mereka untuk diberi tempat
tinggal ketika kaum Anshar mengundi untuk menentukan penyiapan

tempat tinggal bagi kaum Muhajirin. Ummu Al Ala'berkata, "LJtsman

menderita sakit pada kami dan aku merawatnya hingga meninggal
dunia. Kami pun menempatkannya di pakaiannya. Nabi SAW masuk
kepada kami maka aku berkata, 'Rahmat Allah atasmu wahai Abu As-
Sa'ib, kesaksianku atasmu, sungguh Allah telah memuliakanmu'.
Nabi SAW bersabda, 'Dari mana engkau tahu bahwa Allah telah
memuliakanmu?' Aku berkata, 'Aku tidak tahu, bapak dan ibuku
sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, lalu siapa?' Beliau
bersabda, 'Adapun dia, sungguh -demi Allah- telah datang
kepadanya kematian. Demi Allah, sungguh aku mengharapkan
untuknya kebaikan. Sungguh demi Allah, aku tidak tahu -padahalaku adalah utusan Allah- apa yang akan dilakukan terhadap
diriku'." Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyatakan

kesucian seorang pun sesudahnya." Dia berkata, "Hal ini membuatku
sedih, lalu aku tidur, dan aku melihat untuk Utsman dua mata air yang
mengalir. Aku pun datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan

kepadanya. Maka beliau bersabda, 'Itu adalah amalannya'."

^.At -u, akG * *i ,-p ?tu f/i

qr hr ,* d;) ,pj'"*?nr L:i
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3930. Dari Hisyam, dari Aisyah RA, dia berkata, "Adapun hari

bu'ats adalah hari yang disiapkan Allah Azza Wajalla untuk Rasul-

Nya. Rasulullah SAW datang ke Madinah sementara persatuan

mereka tercerai berai. Para pembesar mereka dibunuh karena mereka

masuk Islam."

1]; i' &UrrteL F; f fi'oi'*sa*y,i cf?*
lJte *, )# lq G*,, -,*i'rL p. ?; G* i-,t
',JtiG ;7 yr.ulirlr '16'I ,k ;)'Jta .,>t,?'i_'rr:r;1ir

rta G*'orty i; ,p.4 f 6i 6_ L4,t ,*i * ?,, jb
.i';t

3931. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa Abu
Bakar masuk menemuinya sementara Nabi SAW di sisinya pada hari

raya fitri 
-atau 

Adha- dan di sisinya dua gadis sedang menyanfkan
lagu yang dilantunkan kaum Anshar pada hari (perang) Bu'ats. Abu
Bakar berkata, "Seruling syetan" --dua kali- Maka Nabi SAW
bersabda, "Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, sesungguhnya

bagi setiap kaum ada hari raya, dan hari raya kita adalah hari ini."

Ketiga, hadits Ubaidillah bin Addi bin Al Khiyar yang dinukil
Imam Bukhari melalui dua jalur. Pertama, dari Abdullah bin
Muhammad, dari Hisyam, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Ubaidillah
bin Adi. Kedua, dari Bisyr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Az-Zuhi,
dari Urwah bin Zubair, dari Ubaidillah bin Adi. Hisyam yang disebut
pada jalur pertama adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani.
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Imam Bukhari menyebutkan hadits Utsman berkenaan dengan

Al Walid bin Uqbah. Penjelasannya telah dipaparkan secara detil

ketika membatras keutamaan Utsman RA. Yang dimaksud di tempat

ini adalah kalimat, 'Aku melakukan dua hljrah'. Utsman termasuk

kelompok yang kembali dari Habasyah, lalu hijrah dari Makkah ke

Madinatr bersama istrinya, Ruqayyah binti Nabi SAW.

Adapun jalur kedua disebutkan dengan sanad yang maushul

oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad-nya dengan redaksi

yang lengkap.

lJ<it '06,:,lii;.ti (Diriwayatkan iuga oleh Ishaq Al Katbi).

Bagian ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abu Bakar

bin Syadzan sebagaimana kami kutip dari jalumya melalui sanad-nya

hingga Yatrya bin Shalih, dari Ishaq Al Kalbi, dui Az-Zuhri, lalu dia

menyebutkan secara lengkap, dan di dalamnya dikatakan, "Dia
mendera Al Walid 40 kali." Pembahasan tentang itu sudah

dikemukakan ketika membicarakan keutarnaan Utsman RA.

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang kisah Abdurrahman bin
Auf dengan Umar. Di dalamnya disebutkan tentang khutbah Umar.

Tujuan pencantumannya terdapat pada perkataan Abdurrahman,
"Hingga engkau datang ke Madinah karena ia adalah negeri hijrah
dan sunnai." Dalam riwayat Al Kasymihani kata 'sunnah' diganti
dengan kata'keselamatan'.

Kelima, hadits Kharijah bin Zaid bin Tsabit tentang kisah

Ummu AI Ala' dengan Utsman bin Mazh'un.

">U.iir il'oi $esungguhnya Ummu Al Ala'). Dia adalah ibunya

Iftarijah binZaid bin Tsabit, periwayat hadits di atas. Salim Abu An-
Nadhr menukil hadits ini dari Iftarijah bin Zaid dari ibunya seperti di
atas tanpa menyebutkan nama ibunya. Seakan-akan namanya adalah

nama panggilannya sekaligus. Dia adalah binti Al Harits bin Tsabit

bin Kharijah Al Anshariyah Al Khazrajiyah.

l-r--
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4't* (Menjacli bagian mereka). Yakni hasil undian itu

menyatakan tempat tinggal Utsman bin Mazh'un menjadi tanggungan

mereka. Penjelasan lebih detil telah dikemukakan pada akhir

pembahasan tentang kesaksian.

:it ',.1t r ii llbu Sa'fD). Ini adalah nama panggilan Utsman bin

Mazh'un. Adapun Utsman termasuk tokoh senior satrabat yang

terdahulu. Pada awal bahasan tentang pengutusan kenabian telah

disitir kisahnya bersama Labid.

Keenam,hadits Aisyah RA tentang perang Bu'ats.

?A.'?'i-;,;iS 
padapun hari [perangJ Bu'ats). Penjelasannya sudah

dikemukakan ketika membahas keutamaan kaum Anshar. Dalam

riwayat Ibnu Sa'ad ketika menyebutkan kisah baiat Aqabah pertama

terdapat perkara yang menunjukkan bahwa perang Bu'ats terjadi l0
tahun sebelum kenabian. Hal serupa disebutkan juga dalam bab

"(Jtusan Anshar." Adapun kalimat, "Karena mereka masuk", adalah

sambungan dari kalimat "disiapkan oleh Allah untuk Rasul-Nya."

Kaujah, hadits Aisyah RA tentang dua wanita yang menyanyi

di dekat Rasulullah SAW pada hari raya.
. i. ..iLijti, t-7,t (Dengan apa yang dilantunkan). Yakni di antara

sya'ir-syair yang mereka ucapkan untuk saling mencela satu sama

lain, lalu diajarkan kepada para wanita dan mereka menyanyikannya.

Dari kata 'ta'aazafat' dibentuk kata'ma'aaztf'yang bermakna alat

musik, dan tunggalnya adalah 'mi'zafah'.

Al Khaththabi berkata, "Kemungkinan berasal dari kata'azifa
al-lahwu', artinya memukul alat musik untuk mengiringi lagu-lagu

dengan tujuan memberi semangat prajurit yang akan bertempur.

Kemungkinan juga maksud 'al azf' adalah hiruk pikuk peperangan.

Diserupakan dengan aziif (stara desiran) angin. Pada riwayat lain

disebutkan dengan lafazh, 'taqazafat ', artinya saling mencela

dengannya.
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3832. Dari Malik bin Anas RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah

SAW datang ke Madinah, beliau singgah di bagian atas Madinah, di
suatu lembah yang bemama bani Amr bin Auf. Beliau singgah pada

mereka selama 14 malam. Kemudian beliau mengirim utusan kepada
kaum dari bani Najjar." Dia berkata, "Mereka pun datang sambil
memanggul pedang-pedang mereka." Dia berkata, "seakan-akan aku
melihat kepada Rasulullah SAW di atas hewan tunggangannya dan
Abu Bakar membonceng dibelakangnya. Sementara kelompok bani

i;vr i- Yt'p | 4 di
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Najjar disekitarnya hingga beliau 'melemparkan' di halaman Abu

Ayyub." Dia berkata, "Adapun beliau shalat dimana saja didapati

shalat dan terkadang mengerjakannya di tempat-tempat

penggembalaan kambing." Dia berkata, "Kemudian beliau

memerintahkan untuk membangun masjid. Maka beliau mengirim

utusan kepada kaum dari bani Najjar dan mereka pun datang. Beliau

bersabda, 'Wahai bani Naijar, tetapkan harga kebun kamu ini
untukku'. Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah, kami tidak meminta

harganya kecuali kepada Allah'." Dia berkata, "Di dalamnya terdapat

apa yang aku katakan kepada kalian; di sana terdapat kubur-kubur

kaum musyrikin, reruntuhan, dan pohon kurma. Nabi SAW

memerintahkan agr kubur-kubur kaum musyrikin dibongkar,

reruntuhan diratakan, dan pohon-pohon kurma ditebang." Dia berkata,

"Mereka menyusun pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu mereka

menjadikan pada kedua sisi pintunya batu-batu." Dia berkata,

"Mereka pun mengangkut batu-batu itu sambil melantunkan rajaz

(salah satu jenis irama sya'ir), dan Rasulullah bersama mereka, sambil

mengucapkan:

Ya Allah, sungguh tak ada kebaikan kecuali kebaiknn akhirat.

Berilah ampunan kepada kaum Anshar dan Muhajirin.

Kedelapan, hadits Anas bin Malik RA tentang kedatangan Nabi

SAW di Madinah dan pembangunan masjid Nabawi. Hadits ini

dikutip Imam Bukhari dari Musaddad, dari Abdul Warits, dan dari

Ishaq bin Manshur, dari Abdu Shamad, dari bapaknya, dari Abu At-

Tayyah Yazid bin Humaid Adh-Dhuba'i, dari Anas bin Malik.

Adapun Abdu Shamad adalah Ibnu Abdul Warits bin Sa'id.

:-yt * e.(Di bagian atas Madinafr). Semua yang berada di

arah Najed dinamakan bagian atas dan yang berada di arah Tihamah

dinamakan bagian bawah. Sementara Quba' adalah wilayah bagian

Madinah. Perbuatan Nabi SAW yang singgah dan tinggal di bagian
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atas dijadikan pernbangkit rasa optimis balrwa agamanya akan

mencapai kainggian.

:'p i tf i.'d !ui-lUereka dinamakan bani Amr bin Au/).

Yakni Ibnu Malik bin Al Aswad bin Al Haritsah.

';til 
f irt to* Abu Bokor mengiringinya). Pembahasan yang

berkaitan dengan masalah ini telah dikemukakan pada bab

sebelumnya di hadits ke delapan belas.

;r-i3r 4#t (Dan kaum dori bani Najjar). Yakni sekelompok

dari mereka.

Cl ," (Hingga beliau melemparkan). Maksudnya, beliau SAw

turun dari atas hewan tunggangannya, atau beliau melemparkan
pelananya.

i*, (Di haloman). Yakni tempat yang terbentang di sekitar

rumah.

qi \rii (Abu AyyuD). Dia adalah IGalid bin Zaidbin Kutaib At

Anshari dari bani Malik bin Najjar.

.j3:,tj (Berilah harga kepadaku\. Yakni tetapkan harganya

U"ou*d o. Atau berilah penawaran harganya kepadaku. Dikatakan,
'soawamtu or-rojula fii kadza', artinya aku tawar menawar dengan
laki-laki itu pada barang ini.

'#-6, (Tentang kebun kalian). pada pembahasan yang lalu

disebutkan bahwa tempat ini adalah sebagai tempat pengeringan
kurma. Barangkali awalnya adalah kebun, kemudian hancur dan
dijadikan sebagai tempat pengeringan kurma. Asumsi ini diperkuat
oleh kalimat, "Sesungguhnya padanya terdapat kurma dan
reruntuhan " Pendapat lain mengatakan bahwa sebagiannya adalah
kebun dan sebagian lagi tempat pengeringan kurma. Dalam bab yang

lalu telah disebutkan nama kedua orang pemilik tempat itu. Kemudian
disebutkan dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Az-Zuhi, dia

L-.
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membeli dari keduanya dengan harga 10 sinar. Al Waqidi
menambahkan bahwa Abu Bakar menyerahkan harganya kepada
keduanya atas nama beliau SAW.

'qf (ne*ntuhon). Pada bagian awal pembahasan tentang shalat

disebutkan cara pelafalan lain, yaitu"kharib". Al Khaththabi berkata,
"Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh'kharib'. Diceritakan
pula kepada kami pelafalan 'khiyam' menjadi 'khayam'." Lalu dia
menyebutkan beberapa kemungkinan, diantaranya; Pertama, adalah
khurb, artinya lubang berbentuk lingkaran di tanah. Kedua, adalah
jurf, artinya sampah-sampah yang biasa dibawa oleh banjir. Ketiga,
adalah hodab, artinya sesuatu yang agak tinggi dari permukaan tanah.
Dia berkata, "Kemungkinan ketiga inilah yang lebih tepat dengan
perkataannya, 'maka diratakan'. Karena yang diratakan hanyalah
tempat yang agak tinggi. Demikian juga dengan sesuatu yang dibawa
banjir. Adapun khirab (reruntuhan) dibangun dan diperbaiki tanpa
harus diratakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang menghalangi untuk
meratakan reruntuhan, dimana reruntuhan itu diangkat lalu tanahnya
diratakan? Tidak patut berpaling kepada kemungkinan-kemungkinan
itu selama kata yang tercantum dalam riwayat shahih masih dapat
diterima.

'4u1-Jjt fi.*if ir' & i' J*:)';,i (Rasutuuah

sAW memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin dibongkar). Ibnu
Baththal berkata, "Saya belum menemukan pernyataan tekstual dari
para ulama yang membolehkan membongkar kuburan kaum
musyrikin untuk kemudian dijadikan masjid. Hanya saja mereka
berbeda pendapat apakah dibongkar dengan ganti rugi? Mayoritas
ulama memperbolehkan sementara Al Auza'i tidak memperkenankan.
Namun, hadits di atas menjadi hujjah bagi yang memperbolehkan.
Disamping itu, orang musyrik tidak memiliki kehormatan baik saat
hidup maupun sesudah mati. Pada pembahasan tentang masjid sudah
dipaparkan perkara yang berkaitan dengannya.
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'* u) (Dan pohon kurma ditebang). Mungkin saja pohon

kurma yang ditebang belum berbuah. Atau mungkin sudah berbuah,
tetapi ada kebutuhan untuk menebangnya.

ogv|$1]t3li ,a:ri gotonglah kaum Anshar don Muhajirin).

Demikian juga yang dikutip Abu Daud. Hal ini telatr dijelaskan pada

bab-bab tentang masjid.

Hadits ini dijadikan hujjah bagi mereka yang memperbolehkan
menjual milik orang lain. Karena tawar menawar berlangsung bukan
dengan kedua anak pemilik tempat tersebut. Argumentasi ini dijawab
bahwa keduanya berasal dari bani Najjar. Lalu Nabi SAW melakukan
tawar menawar dengan mereka dan mengikutkan keduanya dalam
tawar menawar itu bersama paman asuh keduanya, seperti yang
disebutkan dalam hadits kedua belas.

47. Orangyang Hijrah Mukim di Makkah Setelah Menyelesaikan
Manasik

.r32stu.od
3933. Dari Abdurrahman bin Huma id Az-Zlhi, Oiu Urrtuo,

Aku mendengar Umar bin Abdul Azizbertmya kepada As-Sa'ib putra
saudara perempuan An-Namir, "Apakah engkau mendengar tentang
tempat tinggal di Makkah?" Dia menjawab, "Aku mendengar Al Ala'
bin Al Hadhrami berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Tiga hari bagi
orang hijrah setelah shadar'."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang hijrah bermukim di Makkah setelah

menyelesaikan manasik). Yakni baik manasik haji maupun manasik

umrah. Imam Bukhari mengutip hadits pada bab ini dari Ibrahim bin
Hamzah, dari Hatim, dari Abdurrahman bin Humaid Az-Zuhri. Hatim
yang dimaksud adalah Ibnu Ismail Al Madani.

*:' '.1' it:" /ft y 'i '# '+ (Aku mendengar (Jmar bin

Abdul Aziz bertanya kepada As-Sa'ib). Dia adalah As-Sa'ib bin Yazid.
* "1,

.r....3t c-ii lr (Saudara perempuan An-Namir). Keterangan

tenta.rgnia tetan aiseUutkan ketika membahas keutamaan kenabian.
, . ..?.g'fr":r O-j ':,tiJr 

(Al Ala' bin Al Haclhrami). Namanya adalah

Abdullah bin Imad. Dia adalah sekutu bani Umayyah. Al Ala' adalah

sahabat yang diangkat Nabi SAW untuk memerintah Bahrain. Dia
seorang yang dikabulkan doanya. Dia meninggal pada masa khilafah
Umar dan riwayatnya dalam Shahih Bukhari hanya hadits ini.

fJ)tJi. 1+$.L* gigo hari bagi orang yang berhijrah

sesudah shadar). Maksudnya, setelah kembali dari Mina sesudah

melaksanakan haji. Kandungan hadits ini menyatakan bahwa
bermukim di Makkah adalah haram bagi yang telah hijrah darinya
sebelum pembebasan kota Makkah. Akan tetapi diperbolehkan bagi
yang melaksanakan haji atau umrah di antara mereka untuk tinggal di
Makkah selama tiga hari, tidak lebih. Oleh karena itu, Nabi SAW
menampakkan rasa belas kasihan kepada Sa'ad bin Khaulah, karena
dia meninggal di Makkah.

Dari hadits ini disimpulkan bahwa tinggal selama tiga hari di
suatu tempat tidak mengeluarkan seseorang dari hukum safar
(bepergian). Dalam perkataan Ad-Dawudi merupakan pengkhususan

dengan kaum Muhajirin yang pertama. Namun, pengkhususan ini
tidak memiliki makna yang berarti.
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An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah, mereka yang

telah hijrah diharamkan menetap di Makkah." Menurut Iyadh, ini
adalah pendapat Jumhur. Dia berkata, "Namun, sebagian ulama

memperbolehkan hal itu setelah pembebasan kota Makkah. Mereka

memahami hadits ini khusus saat hijrah dari Makkah adalah wajib.
Sementara para ulama sepakat bahwa hijrah sebelum pembebasan kota

Makkah adalah wajib. Begitu juga menetap di Madinah adalah

kewajiban dalam rangka membela Nabi SAW dan mengorbankan jiwa
untuknya. Adapun selain kaum Muhajirin boleh tinggal di negeri

mana saja yang dikehendakinya, baik Makkah maupun selainnya,

menurut kesepakatan ulama", kecuali mereka yang diizinkan Nabi

SAW untuk tinggal di selain kota Madinah.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa thawaf Wada' merupakan

ibadah tersendiri dan bukan bagian manasik haji. Inilah pendapat

paling benar di antara dua pendapat dalam madzhab kami,
berdasarkan lafazh hadits ini, "setelah menyelesaikan manasiknya."
Sebab setelah thawaf Wada' tidak diperbolehkan lagi bermukim di
dalamnya. Manakala seseorang bermukim sesudah thawaf Wada'
berarti ia keluar dari keberadaannya sebagai thawaf Wada'. Sementara

dia telah menamakan pula orang yang tinggal itu telatr menyelesaikan
manasik haji. Dengan demikian, thawaf Wada' keluar dari rangkaian
ibadah haji.

Al Qurthubi berkata, 'Maksud hadits ini adalah mereka yang
hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menolong Nabi SAW, bukan
mereka yang hijrah ke Madinah dari selain Makkah. Sebab hadits itu
diucapkan Nabi SAW sebagai jawaban atas pertanyaan mereka ketika
merasa keberatan tinggal di Makkah karena telah meninggalkannya
untuk Allah. Maka Nabi SAW pun memberi jawaban kepada mereka
seperti itu seraya mengabarkan bahwa tinggal tiga hari tidak
dinamakan mukim (menetap)."

Dia berkata, "Perbedaan yang disinyalir Iyadh berkenaan

mereka yang dibicarakan di atas. Lalu apakah dibangun atasnya

perbedaan tentang mereka yang lari dari suatu tempat karena khawatir
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mendapat ujian karena agamanya. Apakah dia boleh kembali ke

tempat itu setelah kekhawatiran tersebut tidak ada lagi? Mungkin
dikatakan; Jika dia meninggalkannya karena Allah seperti dilakukan
kaum Muhajirin, maka dia tidak boleh kembali kepadanya. Tapi jika
dia meninggalkannya hanya untuk menyelamatkan agamnya dan tidak
bermaksud pindah dari negeri itu, maka dia boleh kembali."
Pernyataan Al Qurthubi ini cukup bagus dan logis. Hanya saja dia

mengkhususkan mereka yang meninggalkan tanah atau pemukiman.

Padahal tidak ada pengkhususan hal itu.

48. Penanggalan; Dari Mana Mereka Memulai Penanggalan?

zA

\,, *L',JI J *\t,k 4t- 4t:!*G:J$ *;,W c
.aer^ir *:k.r :t t):rb C $bj ,y

,;5s ) i.t'rt'*; 'Uu W il' ,g, a:l;,a'* i:r'-i ?
, ri>aui,(J)i'*/, e', *\t *Ut;o

# r atlt .'+ ;e .J!'

3934. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Mereka tidak
menghitungnya sejak diutusnya Nabi SAW dan tidak pula wafatnya.
Tidaklah mereka menghitungnya kecuali dari masa kedatangan beliau
di Madinah."

.,
I

tL

3935. Dari Urwah, dari AisyahRA, dia berkata, "Shalat

diwajibkan dua rakaat. Kemudian Nabi SAW hijrah dan shalat

diwajibkan empat rakaat, lalu dibiarkan shalat safar seperti semula

(dua rakaat)."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaqdari Ma'mar.
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Keterangan Hadits:

(Bab penanggalan). Al Jauhari berkata, "Kata 'tarikh' artinya

pengenalan waktu. Demikian juga dengan kata 'taurikh'. Jika

dikatakan 'arakhtu' dan'warrakhtu', maka maknanya sama. Menurut

sebagian ulama ia diambil dari kata 'arakha' yang bermakna sapi

betina liar. Seakan-akan ia adalah sesuatu yang terjadi sebagaimana

kejadian anak. Ada pula yang berpendapat ia adalah kata yang disadur

ke dalam bahasa Arab. Sebagian sumber mengatakan bahwa

penetapan penanggalan pertama adalah saat terjadinya banjir Nabi

Nuh AS.

(Dari mana mereka memulai penanggalan). Seakan-akan Imam

Bukhari menyitir perbedaan mengenai hal itu. Al Hakim

meriwayatkan dalam kitab Al lklil, dart jalur Ibnu Juraij, dari Abu

Salamah, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, '?.-J il *'t f il' ..J, ,o.1r ti

)3\i ir') e|4 916\,, 
';1fi"yt (Bahwa Nabi SAW ketika ctatang ke

Madinah, maka beliau memerintahkan penanggalan, sehingga dilulis

sejak Rabi'ul Awa[). Namun, riwayat ini mu'dhal (dalam sanad-nya

tidak disebutkan dua periwayat secara berturut-turut). Adapun yang

masyhur justru. menyelisihinya, seperti yang akan dijelaskan, yaitu

bahwa awal mula usaha menetapkan penanggalan adalah pada masa

khilafah Umar RA.

As-Suhaili menjelaskan, para sahabat menyimpulkan tentang

penetapan penanggalan sejak masa hijrah berdasarkan firman Allah,

i;- ,1it ,q cudirt tb ;f "4 (Masjid yang dibangun atas dasar

takw'a sejak hari pertama). Sementara diketahui saat itu bukanlah hari

pertama secara mutlak. Maka menjadi jelas bahwa ia dinisbatkan

kepada sesuatu yang tidak disebutkan secara transparan, yaitu masa

awal dimuliakannya Islam, Nabi SAW menyembah Tuhannya dengan

aman, dan dimulai pembangungan masjid. Akhimya,para sahabat pun

sepakat menetapkan patokan penanggalan dari saat hijrah. Kita pun

memahami dari perbuatan mereka bahwa firman Allah, "dari sejak

hari pertama", adalah hari pertama dalam penanggalan islami." Akan
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tetapi makna pertama yang ditangkap dari firman-Nya, "Dari seiak

hari pertama", adalah hari pertama Nabi SAW dan para sahabatnya

masuk ke Madinah.

Hadits pertama pada bab ini diriwayatkan dari Abdullah bin

Maslamah, dari Abdul Aziz, dari bapaknya, dari Sahal bin Sa'ad'

Abdul Aziz yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hazim Salamah bin

Dinar.

Fj ^)o?tt k'4, * f t):riJ (Mereka tictak

ntenghitungnya dari pengutusan Nabi sAlY). Dalarn ri.wayat Al Hakim

dari jalur Az-Zubaii, dari Abdul Azizdisebutkan, il.1 .ifi' a$"$?i

:.tt t,t t 1|s cJlt,fr-t't :\i,t'Ji y 4 ts!;l.'- (Manusia keliru dalam

menetapkan penanggalan. Mereko tidak memulainya dari pengutusan

beliau SAW dan tidak pula saat kedatangannya ke Madinah. Bahkan

mereka memulainya dari masa wafatnya). Al Hakim berkata,

"Riwayat ini keliru." Kemudian dia menukilnya menurut versi yang

benar, yaitu dengan lafazh, a:;.l.ir .:tii ,y \!.tO t;31 ,^rtti'iJ 11 Qictak

pula dari masa wafatnya, bahkan mereka memulainya dari masa

kedatangan beliau ke Madinah).

Maksud, 'Manusia telah keliru dalam menetapkan

penanggalan", adalah mereka mengabaikan dan meninggalkannya'

lalu mereka pun menyadarinya. Bukan berarti berbeda dengan apa

yang mereka lakukan. Namun, ada juga kemungkinan maksudnya

demikian. Menurutnya, memulai dari masa pengutusan atau wafat

adalah lebih utama. Pandangan ini juga cukup berdasar namun yang

benar j ustru menyelisihinya.

-Tfr 
(Kedatangannya). Yakni masa kedatangan beliau SAW,

bukan bulan kedatangannya. Karena penanggalan dimulai dari awal

tahun.

Sebagian ulama mengemukakan penjelasan logis atas penetapan

penanggalan dari masa hijrah. Ulama yang dimaksud berkata,

"Peristiwa-peristiwa yang mungkin dijadikan sebagai patokan

5.24 _ FATIIUL BAARI



penanggalan ada empat, yaitu; kelahiran, pengutusan sebagai nabi,

hijrah, dan wafatnya beliau SAW. Maka para sahabat lebih memilih

memulai dari peristiwa hijrah karena kelahiran beliau SAW dan

pengutusannya sebagai nabi, sama-sama diperselisihkan tentang

tahunnya. Adapun tahun wafatnya mereka tinggalkan karena dengan

mengingatnya akan menimbulkan kesedihan mendalam. Maka

tinggallah satu peristiwa, yaitu hijrah. Hanya saja mereka menarik

mundur dari Rabi'ul Awal ke bulan Muharram. Karena awal mula

tekad untuk hijrah terjadi di bulan Muharram. Baiat Aqabah terjadi di

bulan Dzulhijjah yang merupakan pembuka jalan untuk hijrah. Maka

hilal pertama yang muncul sesudah baiat dan tekad untuk hijrah

adalah hilal bulan Muharram. Dengan demikian, sangatlah tepat bila
ia dijadikan sebagai patokan awal perhitungan hijrah." Inilah
pandangan terkuat yang aku dapati berkenaan dengan penetapan awal

mula penanggalan dari bulan Muharram.

Selanjutnya, para ulama menyebutkan beberapa sebab yang

mendorong Umar bin Khaththab menetapkan penanggalan.

Diantaranya adalah keterangan dalam riwayat Abu Nu'aim Al Fadhl

bin Dakin dalam kitabnya At-Tarikh dari jalur Al Hakim, dari Asy-
Sya'bi, "Abu Musa menulis surat kepada Umar, 'sungguh datang

kepada kami surat darimu tanpa tanggal pengiriman'. Maka Umar
mengumpulkan manusia. Sebagian berkata, 'Hendaklah dimulai dari
masa pengutusan'. Sebagian lagi mengusulkan agar dimulai dari saat

hijrah. Umar berkata, 'Hijrah telah memisahkan antara yang hak dan

yang batil. Mulailah penanggalan darinya'. Peristiwa ini berlangsung
pada tahun ke-17 H. Ketika mereka telah sepakat akan hal itu,
sebagian berkata, 'Mulailah dari bulan Ramadhan'. lJmar berkata,

'Bahkan dimulai dari bulan Muharram karena ia adalah saat manusia

kembali dari pelaksanaan haji'. Mereka pun sepakat atas hal itu."

Dikatakan bahwa orang yang pertama menetapkan penanggalan

adalah Ya'la bin Umayyah di Yaman. Keterangan ini diriwayatkan
Imam Ahmad melalui jalur shahih. Hanya saja sanad-nya terputus
antara Amr bin Dinar dengan Ya'la. Imam Ahmad, Abu Arubah
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menukil di kitab Al Awa'il Imam Bukhari di kilab Al Adab, dan Al
Hakim, dari jalur Maimun bin Mihran, "Diserahkan kepada Umar satu

dokumen yang ditulis pada bulan Syawal. Umar berkata, 'Syawal

yang mana? Apakah tahun lalu atau Syawal sekarang ini? Tetapkanlah

untuk manusia sesuatu untuk mereka jadikan patokan'." Lalu

disebutkan seperti riwayat pertama.

Al Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musalyib, dia

berkata, "umar mengumpulkan manusia dan bertanya kepada mereka

tentang hari pertama penanggalan. Ali berkata, 'Patokannya adalah

hari dimana Rasulullah SAW hrjrah dan meninggalkan negeri syirik'.
Maka Umar menerima usulan itu."

Ibnu Khaitsamah menukil dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Seorang

laki-laki datang dari Yaman dan berkata, 'Aku melihat di Yaman

sesuatu yang mereka namakan tanggal. Mereka manetapkannya dari

tahun ini dan bulan ini'. Umar berkata, 'Ini sesuatu yang baik.

Hendaklah kalian menetapkan penanggalan'. Ketika dia telah

mengumpulkan manusia untuk tujuan itu, sebagian berkata, 'Mulailatr
dari kelahiran beliau SAW', ada pula yang berkat4 'Mulai dari masa

pengutusannya sebagai nabi', sebagian lagi berkata, 'Dari sejak beliau

SAW keluar untuk hijrah', dan sebagian berkata, 'Dari masa wafat

Nabi SAW'. {Jmax berkata, 'Mulailatr dari masa beliau SAW keluar

dari Makkah ke Madinah'. Kemudian beliau berkata, 'Dari bulan

mana kita mulai?' Sebagian berkata, 'Bulan Rajab'. Ada juga yang

berkata, 'Bulan Ramadhan'. Utsman berkata, 'Mulailah dari bulan

Muharram. Sesungguhnya ia adalah bulan haram dan awal tahun serta

waktu dimana manusia kembali dari menunaikan haji'." Dia berkata,

"Peristiwa ini terjadi tahun kesepuluh --dikatakan juga tahun keenam

belas- di bulan Rabi'ul Awal."

Dari semua riwayat ini kita ketahui bahwa yang mengusulkan

penetapan dari bulan Muharraman adalah Umar, Utsman, dan Ali RA.

j j'albr 
">:z 

it (Shalat diwajibkan dua rakaat). Maksudnya,

di Makkah. Adapun maksud kata,L?fladalah sebagaimana awalnya,
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tanpa ditambah. Berbeda dengan shalat saat mukim yangmana tiga

waktu diantaranya (Zhuhur, Ashar, dan Isya') ditambah dua rakaat.

Maka maknanya, shalat safar diakui boleh dikerjakan secara utuh,

meski yang lebih utama diringkas. Mengenai kemusykilan yang

berkenaan dengan masalah ini teldt dijelaskan pada awal pembatrasan

tentang shalat.

;;; tf 9r::ljr'*'rii.6 lDiriwayatknn juga oleh Abdunazzaq dari

Ma'mar). Riwayat ini dinukil dengan sanad yang moushul dari jalur

Fayyadh bin Zuhair dari Abdunazzaq sesuai lafazhnya. Lalu Ibnu

Jarir menyebutkan dari Al Waqidi bahwa tambahan pada shalat

mukim terjadi satu bulan setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah.

Ibnu Jarir berkata, "Dia (Al Waqidi) mengklaim bahwa tidak ada

perbedaan pendapat di antara ulama Hrjaz mengenai hal itu."

49. Sabda Nabi SAW sYaAllah, Terushon Untuh Sahabat-

sahobotku Hijrah Merehan, dan Keprihatinan Beliau bagi yang

Meninggal Di Makkah.

;; :'a!' .:'/t ,P iL:':'i f;i gt;it * ?C *:)
d."';t'oye;ij ,)tr ,\ t?, ,,s't c f )t 4 €.!! I' J;,
:Jei e:r*;'o:'alG 'i6 ,! ,i6 eJ.,1 '6orA:'iCi ,:oit -f1

'ot ',- "; irqi ',$r) .,^t'oi Cy ,"3 'r-fltt ,:rL I L-6r

,k "oi :qttL. f ';;'; 'jJli'Jtt'- ;t\ oris*- z:C gtt:

;-,Ar?nr't;i rl I' LtA)#* f,6.*,-'8r\
\,4ti.>i'fr *i it Jr-, t 'Ljj .'a:i-rt'e g ,1r;Lt .it

\P:
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r-rt o; .>\!;r rl l' ,L: Q: \FF X;W'-rk J ,$ :iu
";ii . r r?t + H:, ?,il +'* e'-ilrr |*,:i 1,1,

;.'rL ur.$ ,f €r*i db i:':;,t': e:)* o.e,><t ;;i
t=.i: :-^-?,i;ir *tf i' Jb lt,:y.,'i ;'; .-^s';

.:,ti;r r-i',ti,eG\V ; ;j'; ;-'i.',r-3:i
3936. Dari Amir bin Sa'ad bin Malik, dari bapaknya, dia

berkata,'Nabi SAW menjengukku pada tahun haji Wada'karena sakit
yang hampir-hampir aku meninggal karenanya. Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, aku telaeh menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat,
dan aku memiliki harta, tetapi tidak ada yang mewarisiku kecuali
seorang anak perempuanku. Apakah aku (boleh) bersedekah dengan
dua pertiga hartaku?' Beliau SAW menjawab, 'Tidakl' Dia berkata,
'Apakah aku boleh mensedekahkan seperduanya?' Beliau bersabda,
'Sepertiga wahoi Sa'id, dan sepertiga itu sudah banyak. Sungguh
engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadoan berkecukupan
adalah lebih baik daripoda engkau meninggalkan mereka melarat
menadahkan tangan kepada manusia'-Ahmad bin Yunus menukil dari
Ibrahim,'Engkau meninggalkan keturunanmu'-dan tidaklah engkau
pemberi suatu naJkah yang engkau mengharapkan dengannya ridha
Allah, melainkan Allah akan memberi ganjaran bagimu dengannya.
Hingga suapon yang engkau letokkan di mulut istrimu'. Aku berkata,
'Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal sesudah sahabat-
sahabatku?' Beliau bersabda, 'sesungguhnya engkau tidak
ditinggalkan dimana engkau mengerjaknn amalan dengan mengharap
ridha Allah, melainkan engkau bertambah derajat dan ketinggian
karenanya. Barangkali engkau dibelakangkan hingga suatu kaum

mengambil mamfaat darimu dan sebagian lagi mendapat mudharat
karenamu. Ya Allah, teruskanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah
ntereka, dan janganlah Engkau mengentbalikan mereka kebelakang
mereka. Akan tetapi yang kecewa Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah SAW
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menyompctikan rasa prihatin atasnya karena meninggol di Makkah'""

Ahmad bin Yunus dan Musa bin Uqbah meriwaya&an dari Ibrahim,

"Engkau meninggalkan ahli warismu."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW "Ya Allah teruskanlah tmtuk sahabat-

sahabatku hijrah mereka", dan keprihatian .beliau bagi yang

meninggal di Makkah). Kata 'martsiyah'(keprihatinan) pada dasarnya

adalah menyebut-nyebut kebaikan maylt' Namun, yang dimaksud di

sini adalah ungkapan keprihatinan karena dia telah meninggal di

negeri yang ditinggalkannya dalam rangka hijrah. Hikmah hal ini telah

dijelaskan pada satu bab yang lalu.

1l'-4ti (Ahli warismu). Demikian yang dinukil kebanyakan

periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Qabisi

disebutkan dengan lafazh, "dzutiyatalca " (keturunanmu). Riwayat

mayoritas lebih patut dijadikan pedoman. Apalagi Imam Bu*fiari

menjelaskan bahwa lafazh terakhir ini dinukil dari selain Yahya bin

Qaza'ah (guru beliau pada riwayat di atas).

ia'aii (Tidaklah engkau pemberi suatu naJkah). De,rrikian

terdapat di tempat ini. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

dengan lafazh,'bimunfiqin '(menafkatrkan), dan inilah yang tepat.

13,,)t crri'oi lUati di Makkah). Huruf hamzah pada kata'an'

berbaris fathah. Ad-Dawudi mengemukakan pandangan ganjil dan

tampak ragu. Dia berkata, "Jika huruf hamzah berbaris fathah, maka

dalam kalimat ini terdapat dalil yang menunjukkan beliau (Sa'ad bin
Khaulah) tinggal di Makkah sesudah kembali dari Mina usai

melaksanakan haji, dan kemudian meninggal. Tetapi bila berbaris

kasrah, maka terdapat dalil bahwa dia ingin tinggal lebih lama di

' Dalam naskah matan disebutkan 'tuwufiya' (wafat). Sementara Abu Dzar merukil
dengan lafazh'yutawaffa' , yaksi dalam bentuk mudhari' (kata kerja akan datang).
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Makkah sesudah kembali dari Mina, maka dikhawatirkan ajal akan

menjemputnya saat masih di Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang shahih dan akurat

memberi bais fathai pada huruf tersebut, akan tetapi tidak ada

indikasi bahwa dia tinggal di Makkah setelah melaksanakan haji.

Bahkan redaksi hadits menunjukkan dia meninggal sebelum

pelaksanaan haji.

'*11 
ts'oi ,7r1y * Ci:',;i-U!;iJai (Ahmad bin Yunus

clan Musa meriwayatkan dori lbrahim, "Bahwa engkou meninggalkan

ahli warismu"). Ibrahim yang dimalcsud adalah binu Sa'ad. Riwayat

Ahmad bin Yunus dikutip Imam Bukhari pada haji wada' di akhir

pembahasan tentang peperangan. Sedangkan riwayat Musa (Ibnu

Ishaq) diriwayatkan Imam Bukhari pada panbatrasan tantang doa-doa.

50. Bagaimana Nabi SAW Mempercaudarakan Sahabat-

sehabetnya?

,;t ,t *i f i' e'4' fr :r'e i.#'St'"3 Jvi

..rir tii rl.i H.')t i e.s.
*.t orfu. ,; rLtf h' J*U, ;;i :';,#L I ,sui

o$rlnt

Abdurrahman bin Auf berkata,'Nabi SAW mempersaudarakan

antara aku dan Sa'ad bin Ar-Rabi' ketika kami datang ke Madinah."

Abu Juhaifah bekata, "Nabi SAW mempersaudarakan antara

Salman dan Abu Ad-Darda'."
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s-u +'st :'* i f1, '* if ,Jv & ?nr u., i,'*
""'t'a,lrlr#,\t F) /'e';:rq *3f h' e'4,
SlJif *4J ir 3r[ 1#'1'*iur ,:ivr'^t\i LqLt *
tr r4t ii;,pj yt i * aj .gil, e,iri,s)6,
y\tJ:"Utlu;,;,,*i"i fi grfi * *'tf b'

'*ii;t'e'); ,bt J;) [ 'iu 
y-lSt'* t:- ** ,*t

i-j::, lui .;i a'li o;j :Jui tW'uL * :Jv..,G3lr
9'.-u-.,

i?')tl)i'*;*\'*
3937. Dari Anas RA, dia berkata, "Abdurahman bin Auf datang

dan Nabi SAW mempersudarakan antara dia dengan Saad bin Ar-
Rabi' Al Anshari. Dia menawarkan kepadanya untuk membagi dua

istri dan hartanya. Abdurrahman berkata, 'Semoga Allah memberkatri

untukmu pada istri dan hartamu. Tunjukkan kepadaku dimana pasar'.

Dia pun mendapatkan sedikit keuntungan dari keju dan minyak samin.

Nabi SAW melihatnya setelah beberapa hari dan terlihat ada bekas

shufrah (warna kuning) padanya. Nabi SAW bertanya, 'Mahyam (apa

kabar) wahai Abdurrahman?'Dia menjawab, 'Watrai Rasulullatr, aku

menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar'. Beliau bertanya,

'Apa yang engkau berikan kepadanya?' Dia menjawab, 'Emas seberat

biji'. Nabi SAW bersabda, 'Buatlah walimah [perjamuanJ meski

hanya dengan [menyembelihJ seekor kambing'."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat-

sahabatnya?). Pada pembahasan keutamaan Anshar telah disebutkan

satu bab dengan judul, 'Nabi SAW Mempersaudarakan Antara

Muhajirin dan Anshar." Menurut Ibnu Abdil Barr, mengikat

rATHI'L BAARI - 531



persaudaraan terjadi dua kali. Pertama terjadi antara kaum Muhajirin
secara khusus. Dan ini terjadi di kota Makkah. Kedua berlangsung

antara kaum Muhajirin dan Anshar. Inilah yang dimaksud hadits di
atas.

Ibnu Sa'ad menyebutkan dengan sanad-sanad Al Waqidi hingga
sekelompok tabi'in, bahwa mereka berkata, "Ketika Nabi SAW
datang ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin,
dan juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar untuk
saling menyantuni, serta saling mewarisi. Mereka berjumlah 90 orang.

Sebagiannya berasal dari kaum Muhajirin dan sebagian lagi berasal

dari kaum Anshar. Menurut sumber lain mereka berjumlah 100 orang.

Ketika turun ayat 75 surah Al Anfaal,'Dan orang-orang yang
mempunyoi hubungan', maka batallah ketentuan saling mewarisi di
antara mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang warisan

akan disebutkan hadits Ibnu Abbas, 

"tgCa:JL;-oS 
fu*i' ,4il

}i4.'l;,t io n' ,3; ,il' Jh e d -:?\\.y: 
e:s i;'ti'qrtbt\i

'J:lt (Ketika mereka datang ke Madinah, kaum Muhajirin mewaisi

kaum Anshar -bukan mereka yang memiliki hubungan rahim-
karena persaudaraan yang diikat Rasulullah SAW di antara mereka.

Lalu turunlah ayat...). Imam Ahmad mengutip dari Amrbin Syu'aib,
dari bapaknya, dari kakeknya, seperti itu.

As-Suhaili berkata, "Beliau SAW mempersaudarakan antara

sahabatnya untuk menghilangkan kesedihan dan keterasingan serta

mendapatkan kenyamanan setelah meninggalkan keluarga maupun
kerabat. Agar mereka saling menguatkan satu sama lain. Ketika Islam

telah meraih kejayaan, kekuatan telah terjalin, dan kerisauan telah

hilngan, maka ketentuan saling mewarisi di antara mereka dibatalkan,

lalu semua kaum mukminin dinyatakan bersaudara. Saat itu turun

firman-Nya dalam surah Al Hujuraat [49) ayat tO,i:y>1rt1j1i$ Ut

(Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara). Maksudnya,

dalam hal kasih mengasihi dan dakwah.
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Kemudian para ulama berbeda pandapat, kapan awal mula
persaudaraan tersebut. Menurut sebagian pendapat, persaudaraan

tersebut terjadi 5 bulan setelah hijrah. Pendapat lainnya mengatakan 9
bulan sesudah hijrah. Ada yang mengatakan saat beliau SAW
membangun masjid Nabawi. Namun, versi lain mengatakan sebelum

itu. Pendapat lain mengatakan I tahun 3 bulan sebelum perang Badar.

Sementara Abu Sa'id mengutip dalam kttab Syaraf Al Musthafa
bahwa ikatan persaudaraan diantara mereka terjadi.di masjid.

Muhammad bin Ishaq menyebutkan kisah persaudaraan seraya

berkata; Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya setelah

hijrah, *Hendaklah kalian soling mengikat persaudaraan antara dua
orang." Maka tercatat ikatan persaudaraan sebagai berikut:

- Beliau SAW dan Ali.

- Hamzah danZaid bin Haritsah.

- Ja'farbin Abu Thalib dan Mu'adz bin Jabal.

Namun pemyataan ini dikritik oleh Ibnu Hisyam batrwa Ja'far
saat itu berada di Habasyah. Permasalahan ini memang perlu ditinjau
lebih lanjut sebagaimana yang telatr kami paparkan. Al Imad Ibnu
Katsir memberi.penjelasan atas riwayat tadi batrwa Mu'adz disiapkan
untuk menjadi saudara Ja'far apabila sudah datang. Dalam tafsir
Sunaid disebutkan bahwa Nabi SAW mempersaudarakan antara:

- Mu'adzdan Ibnu Mas'ud.

- Abu Bakar dan Kharijah bin Zaid.

- Umar dan Itban bin Malik.

Pada awal pembahasan tentang shalat disebutkan perkataan

IJmar, "Aku dahulu memiliki saudara dari kalangan Anshar", lalu
ditafsirkan bahwa dia adalah Itban. Kernungkinan ikatan persaudaran

keduanya berlansung terus seperti pada:

- Abu Darda' dan Salman.

- Mush'ab bin Umair dan Abu Ayyub.
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- Abu Hudzaifah bin Utbah dan Abbad bin Bisyr. Versi lain
mengatakan bahwa yang benar adalah Ammar dan Tsabit bin

Qais. Sebab Hudzaifah masuk Islam ketika berlangsungnya

perarxg Uhud.

- Abu Dzar dan Mundzir bin Amr. Hal ini juga dikritik bahwa Abu
Dzar hijrah lebih akhir. Namun jawabannya seperti pada

permasalahan Ja'far bin Abu Thalib.

- Hathib bin Abi Balta'ah dan Uwaim bin Sa'idah.

- Salman dan Abu Ad-Darda'. Tapi hal ini dikritik bahwa Salman

masuk Islam lebih akhir. Begitu pula dengan Abu Ad-Darda'.
Jawabannya seperti yang disebutkan pada masalah Ja'far.

Awal mula ikatan persaudaraan ini berlangsung di masa-masa

awal kedatangan Nabi SAW di Madinatr. Kemudian beliau terus

melakukannya seiring mereka yang masuk Islam atau mereka yang

sampai di Madinah. Persaudaraan antara Salman dan Abu Ad-Darda'
adalah benar seperti disebutkan dalam bab ini. Adapun nukilan Ibnu

Sa'ad, "Beliau SAW mempersaudarakan antara Abu Ad-Darda' dan

Auf bin Malik", sanad-nya lemah. Bahkan yang dijadikan pedoman

adalah keterangan dalam kitab Ash-Shahih.

Begitu juga dipersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan

Sa'ad bin Ar-Rabi' sebagaimana disebutkan pada bab di atas.

Selanjutnya, Ibnu Abdil Barr menyebutkan sekelompok yang lain.

Ibnu Taimiyah --dalam kitab Ar-Radd Ala lbni Al Muthahhir
Ar-Rafidhi- mengingkari persaudaraan antara kaum Muhajirin,
khususnya persaudaraan antara Nabi SAW dan Ali RA. Dia berkata,

"Sebab persaudaraan dilakukan untuk melahirkan belas kasih antara

mereka dan menyatukan hati-hati mereka. Maka tidak ada makna jika
Nabi SAW mengikat persaudaraan dengan salah seorang mereka.

Begitu juga mempersaudarakan kaum Muhajirin satu sama lain."
Namun, sikap ini termasuk menolak nash berdasarkan logika dan

mengabaikan hikmah persaudaraan yang terjadi. Sebab sebagian kaum

Muhajirin lebih kuat dibanding yang lain dari segi harta maupun status
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sosial. Maka beliau SAW mempersaudarakan antara yang lebih tinggi

dengan yang rendah agar mereka yang rendatr dapat naik derajatnya.

Sementara yang tinggi mendapatkan bantuan dari saudaranya yang

rendah. Dari sini tampak hikmah persaudaraan Nabi SAW dengan Ali
RA. Sebab beliau SAW adalatr orang yang merawat Ali RA sejak

masa kecil sebelum kenabian bahkan sesudahnya. Begitu pula
persaudaraan antara Hamzah dan Zaid bin Haritsah. Karena Zaid
adalah maula (mantan budak) bagi mereka. Sungguh persaudaraan

keduanya terbukti akurat padahal keduanya s:rma-sama dari kaum

Muhajirin. Pada bab Umrah Qadha' (pengganti) akan disebutkan

perkataan Zaidbin Haritsah, "Sesungguhnya anak perempuan Hamzah

adalah anak perempuan saudaraku."

Al Hakim dan Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dengan sanad
hason dari Abu Asy-Sya'tsa', dari Ibnu Abbas, "Nabi SAW
mempersaudarakan antara Az-Zlbair dan Ibnu Mas'ud." Sedangkan

keduanya juga sama-sama berasal dari kaum muhajirin. Saya (Ibnu

Hajar) berkata, riwayat ini dikutip Adh-Dhiyaa' dalam kitab Al
Mukhtarah min Mujam Al Kabir Liththabarani. Sementara Ibnu
Taimiyah menegaskan hadits-hadits dalam kitab l/ Mukhtarah lebih
shahih dan lebih akurat daripada hadits-hadits di kitab Al-Mustadrak.

Kisah persaudaraan yang pertama diriwayatkan Al Hakim dari
jalur Jami' bin Umair, dari Ibnu Umar, "Rasulullah saw

mempersaudarakan antara Abu Bakar dan Umar, Thalhatr dan Az-
Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Utsman -lalu disebutkan
sekelompok yang lain- Maka Ali RA berkata, 'Wahai Rasulullah,
sesungguhya engkau mempersaudarakan antara sahabat-sahabatmu,

lalu siapakah saudaraku?' Beliau SAW menjawab, 'Aku adalah

saudaramu'." Jika riwayat ini digabung dengan yang terdahulu
niscaya akan menjadi kuat.

Pada pembahasan tentang pemberian jaminan (kafalah) sebelum

pembahasan tentang perwakilan (wakalah) dijelaskan pembahasan

tentang hadits, "Tidak ada sumpah dalam Islam", sehingga tidak perlu
diulangi. Sudah dikemukakan juga perkataan As-Suhaili tentang
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hikmah ketetapan saling mewarisi tersebut. Lalu pada pembahasan

tentang harta waris akan disebutkan hadits lbnu Abbas, o\gt e'$ o't

a?rr *s,ti ojitp;t:a,\i g,*r[J' L;-ta-t;t, ttii I (Adapun kaum

Muhojirin ketiko datang ke Madinah, maka seorang Muhajir mewarisi
seorang Anshar tanpo memiliki hubungan rahim dengannya, korena

persaudaraan).

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertoma, hadits Abdurrahman bin Auf yang disebutkan secara

ntu'allaq.

i * ij,f *t yb,*F' .,r' ,)t* i f\"J+ J6:)

y')t {,lbduruahman bin Auf berleata, "Nabi SAIY mempersaudarakan

antara aku dengan So'ad bin Ar-Rabf '). Ini adalah bagian hadits yang

telah disebutkan melalui sanad yangmauslrzl (bersambung) pada awal
pembahasan tentang jual-beli dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya

-Sa'ad 
bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf- dari kakeknya, dia

berkata, *t y il' ,p 4, er ta-.itt 6f il ,)* i rlt'*itt
Jti i.Ll 

:,66 lui ,, --t\i';f;i ;1..'rL]uo ,iljt i * ,y" ,*.
(Abdurrahman bin Auf berkata, "Ketika kami datang ke Madinah,
Nabi SAlt mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'.
Sa'ad berkata, 'Sesungguhnya aku adalah orang Anshar yang banyak

harta, maka aku akan membagi hartaku denganmu'.).

Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir mengira Imam Bukhari
menyebutkan riwayat mu'allaq ini untuk menyitir hadits Anas. Oleh

karena itu, dia berkata, "Kisah Abdurrahman bin Auf tidak dikenal

dinukil melalui sanad yang maushul dainya. Bahkan lmam Bukhari
dan selainnya meriwayatkannya dengan sanad yang maushul dai
Anas." Dia melanjutkan, "Barangkali maksud Imam Bukhari, Anas

menukil hadits tersebut dari Abdunahman bin Auf." Namun, apa yang

dikatakannya tertolak, karena hal itu tercantum dalam kitab Ash-

Shahih.
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Kedua, hadits Abu Juhaifah tentang persaudaraan Salman dan

Abu Ad-Darda'.

rr-:liJr *it ott; ,F.*j *b, e'C, A :e&i I J'6s (oo,

Abu Juhaifuh berkata, "Nabi SAI{ mempersaudarakan antara Solman

dan Abu Ad-Darda'.'). Ini adalah bagran dari hadits yang disebutkan

secara lengkap dengan sanad yang maushul pada pembahasan tentang

puasa. Maksudnya, menyitir sebagian n:rma mereka yang dipersaudara

kan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Maka Imam Bukhari

menyebutkan hadits ini dan yang sesudahnya tentang persaudaraan

antara Sa'ad bin Ar-Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat

Imam Muslim melalui Tsabit dari Anas disebutkan, ior .rL; U, e,
i:r*. eii'r& -4 ; Pt y (Nobi sAW mempersaudarakan antara

Abu Tholhah dan Abu Ubaidah).

Pada pembahasan tentang iman telatr disebutkan hadits Umar,

Jj?l, rjc &i ,,-thiy if d.3,i (Aku memitiki saudara dari

kalangan Anshar dan kami bergantian datang kepada IYbi SAn.
Menurut Ibnu Ishaq, orang yang dimaksud adalatr Itban bin Malik.
Begitu juga Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Haritsatr bin Zaid adalah

bersaudara menurut penuturan Ibnu Ishaq.

Kaiga, hadits Anas tentang kisah persaudaraan Sa'ad bin Ar-
Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang nikah.

51. Bab

F:*?t't,)J 4t'r** l*,i 1' 
''boi fi *

r\'";;J.jx. ! :S r:rut.L iy,iei.i * |fi;-;&,q*:jr

i-:. cj ,F,'#l k'; e6'J'ri ,1i ,:Ut btli J'ri r;':';
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ljr ji n: ,'b i.e.?i,ju r.1f 4'ri yj jlLi {}-
")t-3 :ilt !,?i J'ri ii ,:Jv .-,$a, u ,.iit \:';':st; ,l*
'^3r i-if kU ?$ i'ri t?, .7 f, jl : 4 q i:;r.s
L; ;?-sr ic trn1t ic'* tir; :i!r l?, .7'';rt 4{ i;uj
iir v bf 't*:i :Ju .iSt'*; ,h'Stiv e?;tit * rir;, ,ipt
" ' {c i: $r'ct rirt];) U rju .it'J-rerft; ii,' lrcc--€{ ?F )-f

;* t*:tt 
Sr- t"r4t oi* .,i*Urtt:l;'oi'# ,*'A;;u

e.ts+,rjti t;i* pa i.l' ip ,h;',sf ,*i*\,
'ot 

r!-i ri, *, f h' e'4, i* .yi';;i tiii't,t1 f
,iG'* ,cG *.ts; ii ii,r tiai tSu ttf ; i' 'e;Li
$i;) 'c[ hr oti\l bf i;:f 'j*i l' ;?fu)\trt ,;: e
U Jt i'& ,* :Jv .i.J,iij ,# i,j (;:rju ."1,r J;t

'r. ', , .
.arl rJr-l

3938. Dari Anas, bahwa Abdullah bin Salam telah sampai

kepadanya berita tentang kedatangan Nabi SAW di Madinatr. Dia

mendatangi beliau dan bertanya kepadanya tentang beberapa perkara.

Dia berkata, "Aku bertanya kepadamu tentang tiga perkara, tidak ada

yang mengetahuinya kecuali seorang nabi; Apakah tanda pertama hari

Kiamat? Apakah makanan pertama yang disantap penghuni Surga?

Ada apa dengan anak yang terkadang mirip bapaknya dan terkadang

lebih mirip dengan ibunya?" Beliau bersabda, "Baru saja Jibril
mengabarlran kepadalat". Ibnu Salam berkata, "Itu adalah musuh

Yahudi dari kalangan malaikat." Beliau bersabda, "Adapun tanda

pertama kiamat adalah api yang menghalau merelra dari timur ke

barat. Makanan pertama yang disantap penghuni surga adalah
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ziyadah limpah ikan paus. Adapun anak, jika air mani laki-laki

mendahului air mani wanita maka dia menarik ansk. Tapi bila air
mani wanita keluor mendahului air mani laki-laki makn dia (si

wanita) menarik anak." Dia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada

sesembahan kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah

Rasulullah." Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullatr, sesungguhnya

Yahudi adalah kaum pendusta. Tanyailah mereka tentang diriku

sebelum mereka mengetahui keislamanku." Orang-orang Yahudi

datang dan Nabi SAW bertanya, "Laki-laki bagaimanakah Abdullah

bin Salam di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang terbaik di

antara kami dan anak orang terbaik di antara kami, orang yang paling

utama di antara kami dan anak orang paling utama di antara kami."

Nabi SAW bersabda, "Apa pandangan kalian jika Abdullah bin Salam

masuk Islam?" Mereka berkata, "Semoga Allah melindunginya dari

hal itu." Beliau mengulangi pertanyaannya atas mereka dan mereka

memberi jawaban yang sama. Lalu Abdullah bin Salam keluar kepada

mereka dan berkata, 'Aku bersaksi batrwa tidak ada sesembahan

kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammmad adalah utusan

Allah. Mereka berkata, 'Dia adalah orang yang buruk dan anak orang

yang paling buruk diantara kami,' lalu mereka mencelanya. Abdullah

bin Salam berkata, "lnilah yang aku khawatirkan wahai Rasulullah."

:t".;7r:. i,sv ib i;f),* )q,(: * ti; r
ot;i 'iw si; '{ir,.i,r oai ,',:ii,q 9ilt €etrt

--.
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';3'u,lfi *jf i' ;*'4,r1;?f lt-,i7'rt3,
.u-ir'rf -;t il* iJu':,dt;i

3939-3940. Dari Amr, dia mendengar Abu Minhal

Abdurrafiman bin Muth'im berkata "sekutuku menjual dirham di

pasar dengan sistim nasi'ah (kredit). Aku berkata, 'Subhanallah

(Maha Suci Allah), apakatr ini diperbolehkan?' Dia berkata,

'Subhanallaft, demi Allah, aku telatr menjualnya di pasar dan tidak

seorang pun mencelanya'. Maka aku bertanya kepada Al Bara' bin

Azib dan dia berkata, 'Nabi sAw datang dan kami melakukan jual-

beli dengan transaksi seperti ini. Maka beliau bersada, "Apa yang

dilakukan dari tangan lee tangan (tunai) tidak dilarang. Sedangkan

yang bersdat nasi'ah (kredit) tidak diperbolehkan. Temuilatr Zaid bin

Arqarn dan tanyakan kepadanya karena dia orang yang paling banyak

perdagangannya di antara kami'. Aku bertanya pada Zand bin Arqam

dan dia mengatakan seperti itu."

Suatu kali Sufuan berkata: Dia berkata, 'Nabi SAW datang

kepada kami di Madinatr dan kami melakukan jual beli." Dia juga

mengatakan, "secara kredit hingga musim haji."

Keteransan Hadits:

(Bab). Demikian tercantum di tanpat ini tanpa judul. Fungsinya

untuk memisatrkan antara bab.

,rJ',P (Dari Anas). Al Ismaili menukil dengan lafazh ymg

menunjukkan pendengaran langsung. Dia berkata dalam riwayatnya

dari Humaid, "Anas menceritakan kepada kami." Dia mengutipnya

dari Ibnu Khuzaimah, dari Muhammad bin Abdul A'la, dari Bisyr bin

Al Mufadhdhal.

'-n;.$a' t lt+'tti ls"tungglrhnya Abdullah bin Salam telah

sampai kepadanya). Hal ini telah dijelaskan pada bab "Kedatangan

Nabi SAW di Madinatr", melalui jalur lain.
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iisil:*lr q )r#t \li'lti (Itu adalah musuh Yahudi doi kalemgan

malaikat). Masalatr ini akan dijelaskan ketika menafsirkan surah Al

Baqarah.

y;i, Jigf,4 e:p; lr:i a;Lrr brli'Jii'ii gaapun randa

pertama Kiamat adalah api yang menghalau mereka dari timur ke

barat). Dalam riwayat Abdullah bin Bakr, dari Humaid disebutkan,

"Menghalau manusia." Hal ini akan dikernukakan pada akhir

pernbahasan tentang kelembutan hati'

u j-At 5 isr;-i F' Jti ,tii;- 7w J\i 6\ (Adapun makanan

pertamo yang disantap penghuni surga adalah ziyadah limpah ikan

paus). Ziyadah adalah sesuatu yang berdiri tersendiri dan tergantung

pada liver. Inilah bagian paling lezat pada ikan. Dikatakan; ia adalah

makanan yang sangat enak dan mudah dicerna.

Dalam hadits Tsauban dikatakan bahwa persembahan untuk

mereka saat masuk surga adalah ziyadah limpah Nuun, yakni ikan

paus itu sendiri. Konon ia adalah paus yang menopang bumi. Hal ini

menjadi isyarat akan hancurnya dunia. Pada hadits Tsauban

disebutkan juga, {t?i U,y'u-i(..si' F,'ol u,t * e';5"'S
y-L ;Ji t' ,t * s+!.*t (Sesudah itu disembelih paus surga

buat mereka, dimana mereka makan dari segala sisinya, dan

minuman mereka adalah mata air yang disebut salsabila\.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu

Abbas, dia berkata , ';;3 W}j'F |yi'a ,y'A !1c'-jlt'tyt €-
|$.:i*i ofre-A t?J"'j t|.;f"3 yi t?t (Banteng menanduk ikan paus

dengan tanduhtya lalu ikan itu dimakan penghuni surga- Kemudian

ikan paus hidup kembali dan menyembelih banteng dengan ekornya

lalu climakan penghuni surga. setelah itu banteng hidup kembali dan

keduanya terus melakukan demikian). Namun sanad riwayat ini

munq athi' (terputus) dan statusnya dha'f (lemah).
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;-jji, tii'y (Adapun anak). Dalam riwayat Al Fazari dari Humaid

tentang biografi Adam disebutkan, .*-ii, '^i ':.tlij (Adapun kemiripan

anak).

Srltir;'# riy (Apabita air mani laki-laki mendahului). Dalam

riwayat Al Fazari disebutkan ,ejJ '7'; 
' i ai'-j,jit'r* ri1 Sj}lt'o$

(sesungguhnya seseorang apabila berhubungan dengan istrinya, lalu

air maninya keluar lebih dahulu).

ni, et (Dia menarik anak). Artinya dia menarik anak itu untuk

lebih mirip dengannya. Dalam riwayat Al Fazari, 'i ", 'l| o€ 6'taka

akan lebih mirip dengannya). Irnarn Muslim menukil dari hadits

Aisyah, 'i*i h:j, ,ri a?;rr',c le 69 ,Ltu,bi l5i ai;t ,t S*1t iv l'o ttl

'*j;tVi (Apabila air mani laki-laki mendominasi air mani wanita

niscaya [anakJ akan menyerupai paman-pamannya dari pihak bapak.

Tapi bila air mani wanita yang dominan maka aknn mirip paman-

pamannya dari pihak ibu).

Senada dengannya dinukil Al Bazzar dari Ibnu Mas'ud, dan di

dalamnya disebutkan , t-t4fii ,',#3fui af;sri';i ,y)i'fi1 Szltiu'
'i' , orf Abi (Air mani laki-laki adalah putih kental. Sedangkan air

mani wanita kuning encer. Mana di antara keduanya yang lebih

dominan maka [anakJ lebih mirip dengannya). Maksud daripada

dominan di sini adalah keluar lebih dahulu. Karena semua yang

rnendahului niscaya lebih dominan. Dengan demikian kata 'dominan'

di sini adalah maknawi.

Mengenai keterangan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits

Tsauban, dari Nabi SAW V"i g,;qt ri0 ,*l olptiu8'A;.i Szlriu

i' l5i, r-:'1 S+7r q 1?is,'$i Y' ri6 .ilrr o\v rf\1 ':ri, 4 Srlt ltir
mani laki-laki putih dan air mani perempuan kuning. Jika keduanya

berkumpul dan air mani laki-laki mendominasi air mani perempuan

niscaya [anak] menjadi laki-laki dengan izin Allah. sedangkan bila
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air mani perempuan lebih dominan maka [anakJ menjadi perempuan
dengan izin Allah). Sungguh riwayat ini memiliki kemusykilan,
karena konsekuensinya kemiripan dengan paman-paman dari pihak
bapak -jika air mani laki-laki lebih dominan- dan si anak adalah
laki-laki bukan wanita. Demikian juga yang terjadi sebaliknya.
Padahal kenyataannya sangat berbeda. Terkadang seorang anak
memiliki jenis kelamin laki-laki namun mirip dengan paman-
pamannya dari pihak ibu bukan paman-pamannya dari pihak bapak.
Demikian juga sebaliknya.

Al Qurtubi berkata, "Hadits Tsauban harus ditakwilkan bahwa
yang dimaksud "dominan" adalah keluar lebih dahulu." Saya (Ibnu
Hajar) katakan, pandangan lebih kuat adalah apa yang telah saya
paparkan, bahwa kata 'dominan' pada hadits Aisyah ditakwilkan
dengan arti 'lebih dahulu'. Adapun kata 'dominan' pada hadits
Tsauban tetap dipatrami sebagaimana arti dasarnya. Maka 'terdahulu'
menjadi sebab kemiripan. Sedangkan 'dominan' menjadi faktor yang
mempengaruhi jenis kelamin. Dengan demikian hilanglah
kemusykilan. Seakan 'dominasi' yang menjadi sebab kemiripan sesuai
kuantitasnya.

Dalam hal ini terbagi menjadi enarn tingkatan, yaitu:

Pertama, air mani laki-laki keluar lebih dahulu dan banyak,
maka anak mirip dengannya dan berjenis kelamin laki-laki.

Kedua, kebalikan dari yang pertama.

Ketiga, air mani laki-laki keluar lebih dahulu namun air mani
pererrrpuan lebih banyak, maka anak berjenis kelamin laki-laki namun
mirip dengan ibunya.

Keempat, kebalikan dari keadaan ketiga.

Kelima, air mani laki-laki keluar lebih dahulu namun kadar mani
keduanya sama, dalam hal ini anak menjadi laki-laki tapi kemiripan
tidak khusus baginya.

Keenom, kebalikan dari yang kelima.
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'4?'it (Kaum pendusra). Yaitu orang yang membuat pendengar

menjadi tercengang atas kebohongan yang disampaikannya'

Pt!,t (Tanyakan kepada mereka). Dalam riwayat AI Fazari dari

Humaid yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, 
'oi'# gr/.J'y.'*bt

!):rJ. n*. ,*'#iU (Jika mereka mengetahui lreislamanku sebelum

engkau bertanya kepada merekn tentang diriku niscaya mereka

m en dust akanku di h a d apanmu).

'aj-i5Lr;# (Orang-orang Yahudi datong)- Al Fazari mernberi

tambahan, .-it J+r'r ibr * #li (Abdullah masuk ke dalam rumoh).

Dalam riwayat Abdullah bin Bakr dari Humaid disebutkan, !j 
'rp;ft

fr;6ri ,fii g"tiau mengirim utusan kepada orang-orong Yahudi dan

merela pun datang). Makna zhahir hadits ini bersifat umum. Namun,

konteksnya khusus bagi mereka yang memiliki kaitan dengan

Abdullah bin Salam. Terutama kaum kerabatnya dari bani Qainuqa'.

Sebagian n:rma mereka telah disebutkan Ibnu Ishaq. Dia berkata di

bagian awal pembahasan hijrah pada pembahasan tentang peperangan;

Penyebutan nama-nama Yafiudi dari bani Qainuqa', di antaranya;Zard

bin Al-Lashib, Sa'ad bin Hayyah, Matrmud bin Sabihan, Azizbin Abi

Aziz, Abdullah bin Ash-Shaif, Sa'id bin Al Harts, Rifa'ah bin Qais,

Finhash, Asyya', Nu'man bin Ashba, Yahra bin Amr, Adi bin Zaid,

Nu'man bin Abi Aufa, Mahmud bin Dihyah, Malik bin Ash-Shaif,

Ka'ab bin Rasyid, Azib bin Rafi' bin Abi Rafi', Khalid dan Azar (dua

putra Abu Azar), Rafi' bin Haritsah, Rafi' bin Harmalah, Rafi' bin

Khadah, Malik bin Auf, Rifa'ah bin At-Tabut, dan Abdullah bin

Salam bin Al Harits. Orang terakhir ini tergolong ulama dan orang

paling berilmu di antara mereka. Awalnya nulmanya adalah Al

Hushain lalu Rasulullah menamainya Abdullah saat masuk Islam.

Mereka itu semua berasal dari bani Qainuqa'.
'4 OAr € e,;S d,U-f 76. (Sekutulat menjual beberapa

dirham di pasar dengan sistim nasi'ah [kreditfi. Penjelasannya telah
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dipaparkan pada pembahasan tentang perserikatan. Maksud

penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimal, "Beliau datang

kepada kami di Madinah sementara kami melakukan jual-beli."
Karena dari sini diambil faidah bahwa Nabi SAW merestui apa yang

biasa dilakukan di antara mereka selain yang dikecualikan. Lalu beliau

menjelaskan pengecualian itu kepada mereka.

52. Kedatangan Kaum Yabudi kepoda Nebi SAW smt lDatang di
MrdbrL

L--ti :fu6 .r$ 'uii 
1"1€?, .fri- rslrw:r.23ti

Kata 'haaarul A"*rakna 'mereka menjadi Yatrudi'. Adapun

firman-Nya 'hudna' berarti 'kami bertaubat'. Kala'haa'il artinya

'orang yang bertaubat'.

3941. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda"

"Kalau ada sepuluh orang Yahudi yang beriman leepadalcu, niseaya

leaum Yahudi al<an beriman kepadaku."

'? '1' ' J:r 
t4t 

,yt :Jv'& ?nt o>, ;; ,ri *PS a .Lc dlt

'J, Jvi ,'i;A'r,t.,;A ofu- :rdt t'rd, $y, u--tsr
e , ..i: c2 ,.'ir., .f.. or-'\ 1-y'Ft;b' :"P)"el',v; t * ) * At,*

3942. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW
masuk Madinah temyata di sana terdapat sekelompok Yahudi

qi* €,Gi i,Jv *i y ir' &,it i ;;; €j *
.'r$t ,r.i\ ,.rA,
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mengagungkan Asyura' dan berpuasa pada hari itu. Nabi SAW
bersabda, 'Kami lebih berhak berpuasa pada hari itu'. Maka beliau
memerintahkan berpuasa pada hari Asyura'."

Fif h' J:"'*:t,?f A:lut;-*-?nr,g", f* .ut*
i'ilr tt,a r j* Ui'* $*,irr;a o ;:*,- ;A,'t;j uxJt

/t
.-re)I'J

oz^a\,..4 t. - z lt , .-, | ,. ) . , . t - t. , . a.

.-ll.i 'r ,*: ql; h' .,t n, J;rivi ,:i (=r''.i

. . ..1 .r t ,'r.
,ut44 t't t' .f\:.

*u<,ir ijf osi 6*ri:r t;:;.of ;;t ori ,i:p Jru-

3944. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata,

"Sesungguhnya Nabi SAW biasa mengurai rambutnya sementara

orang-orang musyrik membelah rambut dan ahli kitab juga mengurai

rambut mereka. Adapun Nabi SAW suka menyetujui ahli kitab dalam
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3943. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW
datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa

pada hari Asyura'. Mereka ditanya mengenai hal itu maka mereka

menjawab, 'Ia adalah hari yang Allah memenangkan Musa dan bani

Israil atas Fir'aun. Kami berpuasa pada hari itu untuk
mengagungkannya. Rasulullah SAW bersabda, 'Kami lebih berhak
terhadap Musa daripada kalian'. Maka beliau memerintahkan

berpuasa pada hari AslAlra'."

os', ,, 
^:r i' * Ct"oi r;l;?nt uy, * i )t * ,f



hal-hal yang beliau belum dilarang. Kemudian Nabi SAW membelah

rambutnya."

,i;uirvi t;?:ry' if p itv r4z?nt uy, f* l.t *
.*;;Fi*,

3945. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mereka ahli kitab

membagi-baginya menjadi beberapa bagian. Mereka beriman kepada

sebagiannya dan kufurkepada sebagian yang lain."

Keteransan Hadits:

(Bab kedatangan Yahudi kepada Nabi SAW ketika datang di

Madinoh). Ibnu A'idz menyebutkan dari jalur Urwah bahwa oftmg

pertama yang datang kepada Nabi SAW dari kalangan Yahudi adalah

Abu Yasir bin Akhthab (saudara Huyay bin Akhthab). Dia mendengar

(penjelasan) dari Nabi SAW. Ketika kembali kepada kaumnya dia

berkata, "Taatilah aku, sesungguhnya inilatr nabi yang kita tunggu-

tunggu." Namun, perkataannya diingkari saudaranya sendiri.

Sementara saudaranya ditaati kaumnya. Akhirnya syetan menguasai

dirinya hingga menaati apa yang dikatakan saudaranya.

Abu Sa'id meriwayatkan dalam kitab Syaraf Al Mushthofo,dari
jalur Sa'id bin Jubair, "Maimun bin Yamin 

-pemimpin 
Yahudi-

datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kirimlah

utusan kepada mereka dan jadikan aku sebagai pemutus.

Sesungguhnya mereka mengembalikan persoalan kepadaku'. Lalu dia

dimasukkan ke suatu tempat. Kemudian Nabi SAW mengirim utusan

kepada mereka dan mereka pun datang lalu berbicara dengan beliau.

Nabi SAW bersabda, 'Pilihlah seseorang yang menjadi pemutus

antara aku dan kalian'. Mereka berkata, 'Kami ridha dengan Maimun

bin Yamin'. Nabi SAW bersabda, 'Keluarlah menemui mereka'. Dia
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keluar dan berkat4 'Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah SAW'.
Tapi mereka tetap enggan membenarkannya."

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan

perdamaian dengan orang-orang Yahudi saat datang ke Madinah, dan

mereka tidak mau mengikutinya. Maka beliau SAW menulis

perjanjian di antara mereka. Mereka terdiri dari tiga kabilah;

Qainuqa', Nadhir, dan Quraizhah. Ketigatiganya melanggar

perjanjian satu persatu. Maka Nabi SAW memaafkan bani Qainuqa',
mengusir bani Nadhir, dan membunuh semua bani Quraizhah.

Ibnu Ishaq menyebutkan pula dat'. Az-Zuhri, "Aku mendengar

seseorang dari Muzainah menceritakan Sa'id bin Al Musayyab, dari

Abu Hurairah RA, sesungguhnya para ulama Yahudi berkumpul di

rumah Al Midras 
-ketika 

Nabi SAW datang ke Madinah- mereka

berkata, 'Besok berangkatlah kepada laki-laki ini dan tanyai dia

tentang hukuman pezina'." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

'" 
i,i '!6 .rilf :riri tlj tii .ti1S-t2lf.e t$6 (kata 'haaduu'

bermakna 'mereka menjadi yahudi'. Adapun firman-Nya 'hudna'

berarti 'kami bertaubat'. Kata 'haa'id' bermana 'orang bertaubat').

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Maa'idah

[5] ayat 41, .7i3iJ O]f, ', t13r i ,!-it'Ui (Di antara orang-orang

Yahudi ada yang sangat suka mendengar berita-berita bohong). Kata
'haaduu' pada ayat ini berasal dari kata 'tahadduu' yang bermakna

menjadi Yahudi. Dia juga berkata tentang firman Allah dalam surah

Al A'raaf [7] ayat 156, eJii! ULi L.tl (sesungguhnya kami kembali

[bertaubatJ kepada-Mu).

Selanjutnya,Imam Bukhari menyebutkan 5 hadits, yaitu;

Pertama, hadits Abu Hurairah RA yang dinukil melalui Muslim
bin Ibrahim, dari Qurrah, dari Muhammad, dari Abu Hurairah RA.

Qurrah yang dimaksud adalah Ibnu Khalid. Muhammad adalah Ibnu

Sirin dan periwayat dalam sanad-nyasemuanya dari Bashrah.
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\-i!.r. .rr )t€,|i'* gr'il'i (Katau ada seputuh orang

Yahudi beriman kepadaku niscaya semua kaum Yahudi akan beriman

keparlaku). Dalam riwayat Ismaili disebutkan,'j-rt \"rt;t4-',#- d
(Tidak tersisa seorang Yahudi pun melainksn masuk Islam)- Demikian
juga diriwayatkan Abu Sa'id di dalam kitab Syaraf Al Mushthafa,lalru

ditambahkan pada bagian akhirnya; Dia berkata , 'itiJ, J-l' e l-5'Jtt

i*-r.ti,it 
'or't ''e it (Ka'ab berkata, 'Mereka yang disebutkan Attah

dalam surah Al Maa'idah'.). Atas dasar ini, maka yang dimaksud

dengan 'sepuluh' adalah khusus. Sebab lebih dari sepuluh orang telah

beriman kepada beliau SAW.

Menurut sebagian ulama, maknanya adalatr; Sekiranya l0 orang

Yahudi beriman kepadaku pada masa lalu, seperti zaman sebelum

kedatangan beliau di Madinah, atau pada saat kedatangannya.

Namun secara zhahir, l0 orang yang dimaksud adalah para

tokoh dan pemimpin Yahudi, dimana Yahudi lain hanya mengikuti

mereka. Akan tetapi ternyata yang beriman di antara mereka hanya

sedikit. Di antaranya Abdullah bin Salam yang dikenal pemegang

kepemimpinan .di antara Yatrudi saat kedatangan Nabi SAW di

Madinah. Adapun pemimpin Yatrudi yang lain adalah; Dari bani An-
Nadhir terdapat Abu Yasif bin Akhthab dan saudara laki-lakinya

Huyay bin Akhthab, Ka'ab bin Asyraf, serta Rafi' bin Abi Al Haqiq.

Dari bani Qainuqa' terdapat Abdullah bin Hunaif, Finhash, dan

Rifa'ah binZud Dari bani Quraizhah terdapat Az-Zubair bin Bathiya,

Ka'ab bin Asad, dan Syamuel bin Zaid. Tidak ada seorang pun di

antara mereka ini yang diketahui memeluk Islam. Padahal masing-

masing mereka memegang kepemimpinan di kalangan Yahudi. Kalau

mereka masuk Islam tentu akan diikuti sebagaian besar dari mereka.

Maka besar kemungkinan inilah yang dimaksud sabda Nabi SAW di

atas.

Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam kitab Ad-Dala'il

dari jalur lain dengan lafazh, i'.*- ,.9 ji: q f\\si *U U. FJ, ,f, C j
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'# rii-t) (Sekiranya Az-Zubair bin Bathiya dttn para pemimpin

Yahudi lainnya beriman kepadaku niscaya mereka akan beriman
semuanya). Sehubungan dengan ini, As-Suhaili mengeluarkan
pernyataan yang terkesan ganjil. Dia berkata, "Tidak ada yang masuk
Islam dari para ulama Yahudi selain dua orang, yakni Abdullah bin
Salam dan Abdullah bin Shuriya." Namun, saya belum menemukan
keterangan yang shahih tentang keislaman Abdullah bin Shuriya.
Bahkan As-Suhaili menisbatkan pernyataan itu kepada Tafsir An-
Naqqasy. Lalu pada bab "Hukum-hukum Ahli Dzimmah" dalam
pembahasan tentang para pemberontak, akan dibahas sebagian
persoalan yang berkaitan dengan hal itu.

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan tentang kisah keislaman
sejumlah ulama Yahudi seperti Zaid bin Sa'fah. Kisah yang dimaksud
dituturkan dengan panjang lebar. Sementara itu, Al Baihaqi
meriwayatkan bahwa seorang Yahudi mendengar Nabi SAW
membaca surah Yusuf, maka dia datang bersama sekelompok orang,
lalu mereka masuk Islam semuanya. Namun, kemungkinan orang-
orang ini bukan termasuk para ulama di kalangan mereka. Mengenai
cerita tentang Maimun bin Yamin telah disebutkan pada bab ini.

Yahya bin Salam meriwayatkan hadits ini dalam tafsimya
melalui jalur lain dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA;
Ka'ab berkata, "Hadits yang sesungguhnya adalah lZ orang
berdasarkan firman Allah; 'Kami mengutus 12 wakil di antara
mereka '. " Maka Abu Hurairah RA diam. Ibnu Sirin berkomentar,
o'Abu Hurairah RA bagi kami lebih utama daripada Ka'ab."

Sementara Yahya bin Salam berkata, "Ka'ab juga seorang yang
shaduq (benar/dapat dipercaya). Karena maksud hadits itu adalah l0
orang lagi setelah dua orang yang telah masuk Islam, yaitu Abdullah
bin Salam dan Mukhairiq."

Kedua, hadits Abu Musa RA tentang kedatangan Nabi SAW di
Madinah dan puasa hari Asyura'. Hadits ini diriwayatkan Imam
Bukhari dari Ahmad 

-atau Muhammad- bin Ubaidillah Al
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Ghudani, dari Hammad bin usamah, dari Abu umais, dari Qais bin

Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa RA.

,-:";*j';* (Dari Abu Musa)' Sebagian periwayat

mencantumkan, "Dari Abu Mas'ud", tapi ini tidak benar.

".r+'t 
y iil' ,p A,'yt (Nabi SA\Y masut). Dalam riwavat Al

Kasymihani disebutkan dengan lafazh, "qadima" (datang)' Hal ini

telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas yang semakna dengan hadits Abu

Musa sebelumnya.

e$,Jtl. oi#-5i-iit +j u4;".iir Pt y\t &../'il g,

(Ketika Nabi SAW datang ke Madinah beliau mendapati orang-orang

yahucli puasa pada hari Asyura'). Masalatr ini agak musykil, karena

kedatangan beliau terjadi pada bulan Rabi'ul Awal. Namun, hal itu

dijawab bawha Nabi sAW mengetahui hal itu lebih akhir hingga

masuk tahun ke-2 sesudah hijrah.

Sebagian ulama muta'akhirin berkata, "Kemungkinan puasa

mereka berdasarkan perhitungan bulan-bulan syamsiatr. Maka bisa

saja puasa Asyura' jatuh pada bulan Rabi'ul Awal, sehingga

kemusykilan itu hilang dengan sendirinya. Hal ini dijelaskan Ibnu Al

Qaylm dalam kitab Al Huda. Dia berkat4 "Puasa Ahli Kitab

didasarkan pada perhitungan perj alanan matahari. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim bahwa kemusykilan itu hilang

dengan sendirinya, merupakan pernyataan yang cukup mengherankan.

Sebab pandangan tersebut berpotensi melahirkan kemusykilan lain,

yaitu Nabi sAw memerintahkan kaum muslimin mengerjakan puasa

Asyura' berdasarkan hisab. Sementara yang dikenal bahwa kaum

muslimin melakukan puasa Asyura' pada bulan Muharram, bukan

pada bulan-bulan yang lain. Hanya saja saya menemukan dalam

riwayat Ath-Thabarani melalui sanad yang jayyid (bagus), dari Zaid

bin Tsabit, dia berkata, "Hari Asyura' bukanlah hari yang dikatakan

orang-orang. Akan tetapi ia adalah hari dimana Kabah diberi kain
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penutup dan orang-orang Habasyah memukul rebana sambil

menyanyi. Ia beredar dalam setiap tahun. Orang-orang pun datang

kepada seorang Yahudi dan bertanya kepadanya. Ketika orang itu
meninggal, maka mereka datang kepada Zaidbin Tsabit dan bertanya

kepadanya."

Berdasarkan riwayat ini, maka cara menggabungkan perbedaan

versi yang ada dapat dikatakan bahwa Ahli kitab mengerjakan puasa

Asyura' berdasarkan perhitungan perjalanan matahari. Ketika Nabi

SAW memerintahkan berpuasa pada hari itu, maka dikembalikan

kepada hukum yang disyariatkannya, yaitu berdasarkan pe{alanan

bulan. Para pemeluk Islam pun berpegang dengan ketetapan ini.

Hanya saja klaim bahwa Ahli Kitab berpuasa berdasarkan

perhitungan perjalanan matahari masih perlu disangsikan. Karena

orang-orang Yahudi dalam melaksanakan puasa hanya berpatokan

kepada perjalan bulan (hilal). Inilah yang kami saksikan dari mereka.

Maka kemungkinan di antara mereka ada yang berpatokan kepada

perjalanan matahari. Namun, kelompok itu tidak ada lagi saat ini.
Sebagaimana halnya golongan yang mengatakan Uzair adalah anak

Allah 
-seperti 

dikabarkan Allah- sudatr tidak ada lagi.

!1r;Li getiau memerintahkan berpuasa Asyura'). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, u.\-l,at';l'€ (Kemudian beliau

memerintahkan berpuasa Asyura').

Keempat, hadits Ibnu Abbas, 'Nabi SAW biasa mengurai

rambutnya", yakni membiarkan terjulur.
t ", .!
ai'r L+ F+ irt r* t (Dari Ubaidillah bin Abdullal,). Inilah

riwayat ut urut dai Az-Zuhri. Sementara dalam riwayat Imam Malik
dalam kitab /4/ Muwaththa' dari Az-Zuhi secara mursal tidak
menyebutkan periwayat sesudah Az-hfin. Oleh karena itu, Hammad

bin Khalid melakukan sikap ganjil, dimana dia menukil dari Malik,
darr Az-Zuhri, dari Anas. Ahmad bin Hanbal berkata, "Ahmad bin
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Khalid melakukan kekeliruan. Adapun yang akurat adalah dari Az-
Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas."

,;"i, *t * ht e'}t O? i (Kemudian Nabi sAW membelah

rambutnya). Hal ini telah dijelaskan ketika membicarakan sifat Nabi

SAW. Hal ini menjadi dalil bahwa beliau menyetujui Ahli Kitab jika
mereka menyelisihi para penyembah berhala. Demikian itu untuk

mengambil sesuatu yang paling ringan mudharatnya. Ketika beliau

masuk Makkah dan para penyembah berhala memeluk Islam, maka

beliau kembali menyelisihi kaum kafir lainnya, yaitu Ahli Kitab.

Kelima, hadits Ibnu Abbas, "Beliau SAW, 'Mereka para Ahli
Kitab telah membagi-baginya kepada beberapa bagian. Mereka

beriman kepada sebagiannya dan kafir kepada sebagian yang lain'."
Al Kasymihani menambahkan, (& oiTlr rti''. ,j:i\ ,)63 lt'li 4-
"Yakni firman Allah, "Orang-orang yang menjadikan Al Qur'an itu
terbagi-bagi. " (Qs.Al Hijr [5]: 91)

53.Islamnya Salman Al Farisi RA

7o,

€.1 f.,
',c t1, ,.
al& qJ:lJ

?t, q Ji :)3a U ?nr oe,

t4 -, 'i ' .i. o . ' .otdl *r-;tiJl dt^l-, J'e dL:e

3946. Dari Abu Utsman, dari

berpindah-pindah selama belasan

kepada rabb (majikan) lain.

Salman Al Farisi, bahwa dia telah
(tahun) dari satu rabb (majikan)

OLlL
,e ,iE o*L sri ?

. tc ,y-f
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3947. Dari Abu Utsman, dia berkata, "Aku mendengar Salman

AI Farisi RA berkata, 'Aku berasal dari Ram Hurmuz'."

ry a. t. . ...
J-i,c.---.9'-)JL;) - ll",.

3948. Dari Abu Utsman, dari Salman, dia berkata"'Tarak antara
Isa dan Muhammad SAW adalatr 6(X) tahun."

Keteranpan Hadits:

(Bab Keislaman Salman Al Farisi Rl). Biografi singkat Salman
telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli.

il ;! 'et'H';t z;Zr'i1rU (Dia berpindah-pindah setama

belasan [tahunJ dori ,otu ,obb k poda rabb lainnya). Maksudnya,
dari satu majikan kepada majikan lain. Seakan-akan belum sampai
kepadanya hadits Abu Hurairah RA tentang larangan menggunakan
kala'rabb' untuk 'sa1,yid' (majikan). Hadits yang dimaksud telah
dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli. Pada penjelasan
yang lalu telah disebutkan juga penafsiran kata bidh'u, yakni angka
dari 3 sampai sepuluh, menurut pendapat yang masyhur.

Ibnu Hibban dan AI Hakim menyebutkan dari Ibnu Abbas dari
Salman tentang kisahnya; Bahwasanya dia adalah anak raja yang
rnelarikan diri untuk mencari agama. Lalu dia berpindah dari satu ahli
ibadah kepada ahli ibadah yang lain hingga akhimya sampai di
Madinah. Dalam bab "Membeli dari Kaum Musyrik" pada
pembahasan tentang jual-beli telah disebutkan proses keislaman
Salman serta usahanya menebus dirinya dengan menanami lembah.
Ad-Dawudi mengklaim bahwa wala' (nasab dan pewarisan orang
yang dimerdekakan) Salman dimiliki ahli bait. Sebab dia masuk Islam
di tangan Nabi SAW, maka wala'nya menjadi milik beliau SAW.
Namun, pendapat ini ditanggapi Ibnu At-Tin bahwa itu bukan
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madzhab Imam Malik. Dia berkata, "Majikan Salman yang

membebaskannya dengan tebusan lebih berhak memilik wala'nyaiika
dia seorang muslim. Adapun jika dia kafir maka wala' Salman

menjadi milik kaum muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah luput darinya alasan lain untuk

membantah padangan itu, yakni Nabi SAW tidak diwarisi sehingga

wala' juga tidak dapat diwarisi dari beliau. Kalaupun kita menerima

pendapat diatas, maka yang dimaksud adalatr wala'(loyalitas) dalam

Islam.

'?:j 
erj 1Si 6n*u berosal dari Rom Hurmuz). Dalam riwayat

Bisyr bin Mufadhdhal dari Auf disebutkan, 'i] itt ;-li 'o-, Vi 1l*u

berasal dari penduduk Ram Hurmuz). Ia adalah kota yang cukup

terkenal di negeri Persia (Iran) dekat dengan Irak. Pada hadits Ibnu

Abbas yang dikutip Imam Ahmad dan selainnya dikatakan bahwa

Salman berasal dari Ashbatran. Perbedaan ini mungkin dipadukan dari

dua tinjauan

z: 'n iv"r-'pi cdia iir ,P t6J,i ,# l;.i:rit ltara* antara
. .l

Isa dan Muhammad SAW adalah 600 tahun). Maksud 'fatrah'di sini

adalah masa kevakuman yang tidak adanya seorang utusan Allah.
Namun, tidak ada halangan bila diutus seorang nabi yang menyeru

kepada syariat rasul terakhir. Batrkan Ibnu Al Jatzi menukil

kesepakatan bahwa pandangan inilah yang menjadi indikasi hadits

Anas. Namun, pernyataannya dikritik karena telah dinukil perselisihan

tentang hal itu.

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa jarak masa keduanya adalah

560 tahun. Riwayat ini dikutip Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Qatadah. Sementara dari Al Kalbi disebutkan selama 540 tahun. Ada
juga yang mengatakan selama 400 tahun.

Korelasi hadits-hadits ini dengan Islamnya Salman adalah

sebagai isyarat bahwa hadits-hadits yang berkenaan dengan keislaman

Salman tidak memenuhi kriteria hadits shahih yang dicantumkan
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Bukhari dalam kitab shahih-nya, meski sebagian sanad hadits-hadits
tersebut layak dijadikan hujjah. Adapun kesimpulan hadits-hadits di
atas menyatakan bahwa Salman masuk Islam setelah berpindah dari
satu majikan ke majikan yang lain. Hal itu terjadi setelah dia hijrah
dari negerinya dalam waktu cukup lama hingga Allatr memberi nikmat
atasnya untuk memeluk Islam.

Penutup.

Pembalrasan tentang cerita diutusanya Nabi SAW, dan apa yang
bertaitan dengannya berupa kisah hijrah sena lainnya, telatr memuat
120 hadits marfu'. Hadits yang maushal berjumlah 103 hadits dan
sisanya adalah mu'allaq dan sebagai pendukung. Hadits-hadits yang
terulang baik pada pembahasan ini maupun sebelumnya sebanyak 77
hadits. Sedangkan hadits yang tidak terulang sebanyak 43 hadits.

Hadits-hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali
hadits Khabbab, "sungguh orang sebelum kamu disisir", hadits Amr
bin Al Ash tentang perkara paling berat yang dilakukan kaum
musyrikin, hadits Abdullah, "Keberadaan jin yang diberitahukan
sebatang pohon", hadits Ibnu Umar tentang Islamnya Umar, hadits
Sawad bin Qarib, hadits Umar "Wahai Jalih", hadits Sa'id bin bin
Zaid tentang keislamannya, hadits Ummu Khalid binti Khalid bin
Sa'id tentang baju gamis, hadits Ibnu Abbas tentang firman Allah
*Tidaklah Kami menjadikan ru'ya (mimpi)", hadits Jabir, ..Kedua

pamanku dari pihak ibu membawaku tunrt serta pada baiat Aqabah",
hadits Ibnu Umar dan Aisyah,"Tidak ada hijrah sesudah pembebasan
kota Makkai", hadits Urwah bin Az-Zubair, "sesungguhnya Az-
Zubair bertemu Nabi SAW dalam rombongan dagang", hadits Anas
tentang urusan hijrah dan di dalamnya terdapat kisah Suraqah meski
tidak menyebutkan namanya, hadits umar bersama Abu Musa tentang
hijratr, hadits Ibnu Umar tentang baiat, hadits Aisyah bahwa Abu
Bakar menikahi seorang wanita dari bani Kalb dan di dalamnya
terdapat syair, hadits Al Bara' tentang orang pertama datang ke
Madinah, hadits Sahal, "Mereka tidak menghitungnya dari pengutusan
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Nabi SAW", hadits Ibnu Abbas tentang tafsir firman Allah "Mereka

menjuclikan At Qur'an itu terbagi-bagi", dan tiga hadits Salman

men genai kei sl amannYa.

Dalam pembahasan ini terdapat 4 atau 5 atsar dari sahabat dan

generasi sesudatr mereka.
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